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D’n Houthakker aan de Heistraat kijkt uit op ‘Boerderij Hendrixen’

Voorwoord
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E

sbeek is een van die dorpen in Noord-Brabant die je in de gaten moet
houden: klein maar fijn, nog altijd gelegen in het groen, en met een
levendige gemeenschap, die keer op keer de handen uit de mouwen
steekt als de leefbaarheid of het sociale weefsel van het dorp gevaar loopt.
Tot op de dag van vandaag slagen de Esbekenaren erin hun ‘kleine kern’ er
een te laten zijn met pit. Dat zie als je er doorheen fietst – zoals ik af en toe
doe – en dat kun je ook lezen, in de krant, maar inmiddels ook in een hele
reeks boeken.
In haar dertigjarig bestaan heeft de Werkgroep Heemkunde Esbeek haar
eigen bijdrage geleverd aan die leefbaarheid. De Werkgroep deed dat door

de band met het verleden vorm en inhoud te geven, als inspiratiebron voor
de Esbekenaren van nu. Een kwarteeuw geleden verscheen de fraaie bundel
Esbeek, niet van gisteren. Een van de drijvende krachten van toen, Jan van
Helvoirt, is sindsdien onvermoeibaar blijven vorsen en schrijven, met tientallen artikelen en verschillende boeken als concreet resultaat.
Mensen verbinden met hun verleden en zodoende met elkaar en met de
plek waarop ze wonen – dat is mijn missie en dat is ook de missie van
heemkundigen als Jan van Helvoirt. Dat is in onze tijd belangrijker dan
ooit, nu traditionele sociale kaders als de kerk onder druk staan en andere,
zoals verenigingen, soms het loodje leggen door gebrek aan actieve leden.
We hoeven geen heimwee te hebben naar het verleden of alleen maar nostalgisch om te kijken om ons te realiseren dat sociale samenhang en lotsverbondenheid ook voor ons van wezensbelang zijn.
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Van heemkundebeoefening, zorg voor het erfgoed en erfgoededucatie mag
verwacht worden dat ze mensen van nu in staat stellen een band aan te
gaan met het verleden. Doordat we in het onderwijs, aan jong en oud, verhalen vertellen over mensen uit het verleden, kunnen zij zich inleven in de
levens van mensen van toen. Dat stelt mensen in staat zich te identificeren
met mensen van toen én van nu. Een band met het verleden is de sleutel
tot identificatie met de eigen woonomgeving en de mensen die daar wonen.
Het resultaat van die identificatie noemen we identiteit. Dat is niet iets
statisch en onveranderlijks, want identiteit komt steeds opnieuw tot stand
wanneer mensen proberen zelf een betekenis te geven aan het verleden en
zich zo de geschiedenis eigen maken.
Boeken als die van Jan van Helvoirt en de Werkgroep Heemkunde Esbeek
stellen mensen binnen en buiten Esbeek keer op keer in staat hun identiteit
opnieuw vorm te geven. Nu al dertig jaar lang. Dat is niet alleen een felicitatie maar ook een groot compliment waard. Esbeek is nog altijd niet van
gisteren en bewijst dat steeds opnieuw door de band met het verleden vast
te houden.
Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld
Hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University

Inleiding

11

T

ot 1900 was Esbeek omringd door een zee van heidevelden en woeste
gronden. De gangbare opvatting is dat die situatie stamt uit de Late
Middeleeuwen. Dit traditionele beeld van het landschap waarin
Esbeek is ontstaan gaat voor de bijl.
De immense heidevelden zijn pas in de dertiende eeuw ontstaan. Op het
eind van het eerste millennium bestond het huidige landschap grotendeels
uit bos. Binnen enkele eeuwen werd dat rigoureus omgezet in landbouwgrond, allereerst vooral op de hoge gronden. In Esbeek zijn dat de latere
akkercomplexen de Grote Akker en de Kleine Akker. De natte bosgronden
zijn wellicht het laatst ontgonnen. Behalve overgeleverde toponiemen als

´lo´, ´laar’ en ‘hout’ hebben we slechts enkele houten putten van ingegraven
uitgeholde eiken boomstammen als relict. De boerderijen verplaatsten van
de hoge gronden naar de randen van de beekdalen waar de beemden structureel in gebruik werden genomen. De ontboste terreinen die niet spoedig
werden gecultiveerd, verwilderden snel tot heidevelden die gemeenschappelijk werden gebruikt.
De Tulderhoeve is in Esbeek het oudst bekende voorbeeld waarbij de
´nieuwe heide´ door de Norbertijnen van Averbode vanaf omstreeks 1250
dienstbaar werd gemaakt aan de bedrijfsvoering. Die boer was niet dom en
onwetend: hij was juist, bijna ´van de hak op de tak´, in staat zijn bedrijfsvoering met succes aan het veranderende landschap aan te passen.
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De heidevelden maakten deel uit van de bedrijfsvoering van de boeren. Ze
haalden daar heidemaaisel voor strooisel in de stal, er graasden schapen en
op de betere heidevelden (die met wat gras) werden ook wel paarden en
runderen geweid. Er stonden bijenkorven, er werd zand en leem gehaald en
de boeren mochten voor hun landerijen bomen planten op de heide. Het
hout was dan voor eigen gebruik. Kortom de heide werd op vele manieren
benut.
Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw begon het landschapsbeeld te
veranderen. Er werden steeds meer bomen aangeplant, waarmee het landschap ontstond dat we grotendeels nu nog kennen.
Op de drempel van de twintigste eeuw werd de ´oude heide´ helaas vooral
door niet inheemse bomen door De Utrecht opgeplant. Gelukkig geeft
haar mooie Arboretum ons enigszins een beeld hoe onze omgeving er rond
1200 uitzag: een parkachtig landschap met loofbossen en bossages, akkers,
weiden, vennen en opkomende heidevelden met zandverstuivingen.
Dit beeld heeft kunstenaar Andreas Schotel vaak geïnspireerd tot het maken
van een kunstwerk in Esbeek. In 1980 bood hij zijn Houthakker tevergeefs
de toenmalige Esbeekse gemeenschap aan. Werkgroep Heemkunde Esbeek
heeft nu in het dertigste jaar van haar bestaan ´D´n Houthakker´ majestueus mee opgericht aan het einde van de Heistraat en biedt op haar beurt het
boek ´Esbeek van de hak op de tak´ aan de huidige Esbekenaren aan.
Jan van Helvoirt
Voorzitter Werkgroep Heemkunde Esbeek
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Model van D’n Houthakker van Andreas Schotel

De Houthakker komt aan de Heistraat bij ‘Boerderij Hendrixen’

Architect Frans Adriaanse toont model en technische tekening

Familie Moonen op bezoek
in Esbeek sinds 1561

S
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ijmon Lauwereijns Lauwers dictus Moen die Molder is rond 1465 geboren. Hij woonde met Heylwich Henrick vanden Veeken aan het
Loo in Beek. Zijn vader was Lauwereijns Lauwereijns Slauwers en
pachter van de windmolen van de abdij van Tongerloo in Middelbeers
in 1492: het jaar waarin Columbus het huidige Amerika ontdekte! Deze
‘Sijmon Moen’ is de stamvader van de Diessense en Hilvarenbeekse families Moonen. Maar uiteraard ook in Esbeek woonden regelmatig nakomelingen van deze familie waarover Leo Adriaenssen de genealogie ‘Elf generaties Moonen’ schreef. Natuurlijk kennen oudere Esbekenaren nog de
eerste frietboer en keienlegger Kees Moonen. Hij woonde in de dubbele
woning bij het kruispunt.

Reeds in 1575 duikt de naam Moonen in Esbeek op. In dat jaar trouwde Margriet Adriaen Jan Moonen met Jan Seger Adriaens tesbeeck aende
Broeksyde aldaer. Drie jaar later huwde timmerman Symon Claes Moonen
Marike Jacob Goyaerts. Zij woonden tesbeeck opt Hoogeneynde. Zij was
eerder (1561) gehuwd geweest met Merten Steven vanden Poel en die
woonde tot Esbeeck opte Craenmeer aldaer. Genoemde Symon Moonen
werd in 1630 doodgeslagen door Aert Willem Smolders belast synde met
eene vrouw swaer gaende van kijnde. Zij was dus hoogzwanger. Verder had
hij nog drie kleine kinderen. Uiteindelijk verzoenden de kinderen van de
vermoorde Moonen zich op 4 juli 1635 met de dader. Die constructie werd
toen nog erg vaak toegepast. De oudste zoon was Cornelis Moonen, geboren in 1585. Deze timmermansbaas trouwde met Willemken Cornelis
Willem Naaykens. Later hertrouwde ze Esbekenaar Peter Jan Claes Wouter
Otten. De tweede dochter van Cornelis Moonen, Jenneken geheten, trouwde met Adriaen Joordens de Greve. Hij werd op 7 juli 1616 te Esbeek opt
Hoogen Eijnde geboren. Jenneken verwondde zich als kind zijnde overigens

Leo Adriaenssen geeft Jan van Helvoirt uitleg over Moonen

behoorlijk doen sij van eenen persickboom gevallen was ten huijse van Jan
Peters de Wever!
Aleyt Jan Claes Moonen was op 27 april 1677 getrouwd met Adriaen Jan
Schellekens die op Dun boerde. Die werd echter in november 1685 overvallen met een subiete sieckte. Aleyt hertrouwde een half jaar later met de
Esbekenaar Anthonis Willem van Spaendonck, zoon van een Esbeekse
schoenmaker. Hun bedrijfje stond opt Spaendonck Eijnde: 1 os, 3 koeien,
1 vaars, 1 kalf, 17 ooi lammeren en 4 lege schapen. Verder had men koren,
boekwijt, spurrie, even, gras en vlas. In 1680 boerde hij nog samen met zijn
broer Adriaen. In de lijst van 1691 blijkt dat de boerderij totaal verwaarloosd en verdwenen was!
Jan Cornelis Moonen daarentegen woonde lang op Kasteel Groenendaal.
Hij was daar ingetrouwd met Catrijn van Brecht. Jarenlang was Jan mulder
op de Esbeeksche Molen. Hij was op 14 juni 1686 op het Diessense Lurinx
Eynde (’t Hoekje) geboren. Een stenen opvolger van de Esbeeksche Molen of
de Akkermolen staat nog steeds tussen Esbeek en Hilvarenbeek bij het Laag
Spul. Op maandag 9 november deed Adrie Moonen uit Drunen Esbeek
aan. Maar dat was volgens José Hesselmans maar voor één nacht, want hij
was te voet op weg naar Santiago de Compostela!
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Bende op Tulder in 1713
gearresteerd en geradbraakt

F
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ranchien Abrahams en Jan Claes Leenderts hadden elkaar ontmoet in
Hulsel (onder Poppel) ’s maandags naer Palmen sondaghs. Ze huwden
en beloofden elkaar op het roverspad te gaan. Nadat ze nog een 12
jarige zwerver uit Antwerpen ontmoet hadden, deze Peter van de Broek
had al veel kruimeldiefstallen op zijn geweten, zetten ze hun eerste kraak in
Udenhout. Via Esbeek kwamen ze in september 1713 al schoijend in Lage
Mierde terecht alwaar ze het Kerckenhuys (de Mierdse schuurkerk) gingen
beroven. De eerste keer mislukte het omdat de buren wakker waren geworden. De nacht daarna bedachten ze het volgende ‘veilige scenario’: dat bij so
verre sy wierden geapprehendeert, voor te geven, dat ze gedwongen waeren om
mede te gaen kelder te bestelen. Kleine Peter van de Broek moest natuurlijk
door het keldergat kruipen. Terwijl leider Jan Claes Leenderts met gespannen pistool bij de Mierdse kerk de wacht hield, verzamelde de jongen de
buit: twee grote wegge en een halff boter met een kant mick.
Toen ze gestommel hoorden verdwenen ze snel richting Esbeek. Bij de
Tulderhoeve aangekomen gingen ze eerst wat eten. Toen ze naar Rovert
hun weg wilden volgen werden ze door de Groene Roede van Brussel overrompeld. Dat was een soort veldpolitie die een groene politiestok bij zich
droeg. Ze werden alle drie in de Beekse gevangenis opgesloten. In die tijd
was die ondergebracht op een zolderkamer in de toren, boven het waaggebouw. De verhoring vond plaats in het raadhuis; toen nog aan de noordkant van de kerk vast gebouwd. Tijdens die hardhandige verhoren, scherper
examen genoemd, kwam aan het licht dat ze nog veel meer diefstallen
hadden gepleegd. En diefstal was in die tijd ongeveer het ergste wat iemand
kon uithalen. Veel erger dan iemand doodslaan of zwaar verwonden tijdens
een gevecht!
Op 23 september 1713 mocht Hendrik Lemans het schavot oprichten op
het marktveld, recht tegenover de Swaen. Hij beurde ƒ 15-15-0. Na afloop
moesten de palen van het schavot blijven staan, het waren immers drukke
tijden voor de beul in Beek. Op 5 juli van dat jaar waren er namelijk ook al

drie mannen geradbraakt. Een van hen was de beruchte gauwdief Huybert
de Wael.

Huub van Dommelen sloopt een gedeelte op Tulder
19

De terechtstelling werd uiteraard bijgewoond door honderden toeschouwers. Uit de verschillende gehuchten werden samen 96 man opgetrommeld
om als ‘schutters’ de wacht te houden en de orde te bewaken. Regelmatig
liep zo’n executie danig uit de hand. Na afloop kregen de ordebewakers dan
ook twee tonnen bier en de ‘hoge heren’ werd een maaltijd aangeboden in
herberg de Swaen.
De jeugdige Peter van de Broek werd geradbraakt. Jan Claes Leenderts,
alias Hoolen, werd als hoofdschuldige aangemerkt. Hij werd opgehangen en zijn lichaam werd op de galgenberg, gelegen in de heide tussen de
Rovertse Dijk en de Dijk naar Gorp tegenover de Heimolen. tegenover
de Heimolen, op een rad als afschrikwekkend voorbeeld tentoongesteld.
Franchien bleek zwanger te zijn en daarom werd zij alleen gegeseld en gebrandmerkt. Nadat zij was bevallen werd besloten om haar in Breda in het
tuchthuys of spinhuys op te nemen. De knecht van Jan Hessels bracht haar
op een vroege vrijdagmorgen in 1714 met de kar naar Breda. Twee schepenen reden mee om er goed op toe te kunnen zien dat ’t gemelte vrouwspersoon in het spinhuys overgenomen wiert.
En de kleine pas geboren onmondige Abrahams? Die bleef helemaal onschuldig alleen achter in Beek en werd daar publiek aanbesteed!

Op verkenning in Esbeek
bij familie Broeckx in 1942

A
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driaan Broeckx was getrouwd met Janske de Graaf. Beiden waren
afkomstig van Dun. Zijn vader was Gregorius Broeckx en zijn
boerderij, nu ‘In den Bockenreijder’ verkocht hij in 1915 aan landgoed De Utrecht. Die was nog steeds bezig haar gebied fors uit te breiden. Adriaan ging werken bij de Maatschappij, waar hij onder andere
bomen moest blekken en hij werd uiteindelijk voorwerker. Een aantal jaren
woonde hij met zijn aankomende gezin in het witte boerderijtje, waar tot
enige jaren geleden familie Van Geel vertoefde. Maar in deze ‘stille kroeg’
wilde moeder Janske de Graaf weg: zij ging liever boeren. Enige jaren later
vertrok de familie Broeckx naar boerderij ‘de Leuter’, die ook in eigendom
van de Utrecht was gekomen.
In 1931 kocht vader Adriaan de boerderij van Coop van Raak, later Pastoor
Jurgensstraat 16. Op de kaart van 1894 staat op die plaats een kleiner boerderijtje getekend; ook op de voormalige locatie van firma Van Roovert.
Verder was het door zandwegen omsloten vierkant gebied nog bestemd
voor de landbouw. Het gezin Broeckx kreeg acht kinderen: Pieta, Marie,
Jan, Anna, Sjaak, Cor, Trees en Piet.
De jongste zoon Piet werd geboren op 2 november 1928 en trouwde met
Miet Wijten, die op 4 juli 1928 op Biest-Houtakker het levenslicht zag. Op
3 mei 1955 trouwden toen ‘drie zussen Wijten’ op dezelfde dag. Sjaak was
thuis intussen begonnen met een transportbedrijfje. Hij en ook Piet reden
allerlei vrachten, waaronder twee routes van de Esbeekse ‘roomwagen’.
Later kocht Sjaak een vrachtwagen van het leger en reed hout, kolen en
klaverruiters naar Zeeland. Piet werd de uiteindelijke boer op het gemengde bedrijfje met 12 roodbonte melkkoeien, kalveren, kippen en varkens.
De 11 percelen bij zijn boerderij droegen namen als: Grote Plak, Bosplak,
Kant, Kurf, Boomkensakker, Prinsenakker en Op de Keien. Omstreeks 1960
bouwde hij nog een nieuw varkenshok voor 300 mestvarkens.

Even werd nog gedacht om samen met zijn schoonzoon na de uitvoering
van de ruilverkaveling van 1968 een groot modern varkensbedrijf te starten
aan de Oude Trambaan, maar dat ging niet door. Piet werkte twee jaar als
nachtwaker op het Esbeekse gasstation aan de grens. Daarna trad hij tien
jaar in dienst bij Rijkswaterstaat. Zijn vrachtwagentje werd niet meer vervangen en daarom was Piet ook maar gestopt! Hij wilde niet als kantonnier
met de fiets langs het kanaal rijden.
In zijn jeugdjaren waren regelmatig Tilburgse verkenners bij hem thuis op
kamp. Deze groep van ruim 30 jongens van de Tilburgse Pius-X parochie
sliep ‘s zomers in de stal en het kippenhok. Firma Houben bracht de spullen en de jongens kookten zelf op open vuren. Het stookhout sprokkelden
de padvinders in de Oranjebond.
Nu woont Piet met zijn vrouw Miet al weer geruime tijd in een bungalow
in Hilvarenbeek. Maar het ‘internationaal agrarisch nieuws’ is hij nog niet
vergeten!
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Piet Broeckx houdt de teugels stevig vast

Gevecht tussen pastoor
en burgemeester in 1908

I

n de laatste B en W vergadering die burgemeester Beretta op 15 september 1908 geleid had, had hij de wethouders koeltjes bedankt voor
de welwillende medewerking. Die dankbetuiging was zeker niet gericht
aan pastoor Jurgens. De geestelijken, met Jurgens voorop, hadden vanaf de
kansel gepredikt dat men moest stemmen volgens plicht en gevoelen! Zelfs de
koetsier van Jurgens had zich op het verkiezingspad begeven.
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De pastoor, inmiddels al uit Esbeek ‘vertrokken’ en in Beek benoemd, verklaarde botweg dat er in een katholieke gemeente geen plaats was voor een
protestant. Het was zijn plicht hiervoor te waken! De bisschop, die op de
hoogte was gebracht, durfde geen harde uitspraken te doen. De Beekse
burgemeester maakte toen de fout van zijn leven. Hij vroeg om onmiddellijke overplaatsing van de pastoor: zijn optreden, vroeger en nu, zijn heftig en
twistig karakter, zijn beletselen voor vrede en rust in deze gemeente!
De pastoor had reeds tijdens de verkiezingscampagne meerdere bedreigingen van slechte gezindheid gevoeld zodat hij bescherming vroeg aan de plaatselijke marechaussee. Zij hielden een oogje in het zeil en bewaakten zijn
pastorie. Het werd een persoonlijk gevecht, want de Esbeekse pastoor Van
Gils en de Beekse dominee Heenk hadden zich totaal niet meer met de verkiezingen ingelaten.
Bijkomend punt was de wrevel tussen de burgemeester en enkele leden
van de raad. Beretta had het smalle klinkerpaadje (7000 steentjes) over de
Markt tussen het raadhuis en de kerk laten aanleggen. Men vond dit veel te
duur en de raad had te weinig inbreng gehad.
Zonder afscheid te nemen was de burgemeester vertrokken. Ook dat
vonden de meeste raadsleden niet gepast. Zijn voorganger Verlinden had bij
zijn afscheid de voltallige raad bedankt voor ’30 jaar ambsvervulling’.
Dat wil niet zeggen dat hij altijd zo’n brave borst geweest was. In 1862
had hij immers onbevoegd de geneeskunst uitgeoefend. En twee jaar eerder

werd hij, toen nog secretaris van de gemeente, vechtend in dronken toestand opgepakt, een voorbeeldige opleiding op seminarie Beekvliet ten spijt!
Volgens de burgemeester was Jurgens niet bevreesd voor de ‘geloofskwestie’. Nee … zijn invloed op katholieke raadsleden was groter dan op niet
roomse! Nadat de burgemeester met hangende oren het hazenpad gekozen had, bleven de pas gekozen raadsleden Damen, De Kort, Verhoeven,
Nooijens, Van Laarhoven en Willekens vertwijfeld achter. Gelukkig voor
mij bleek uit de eerste stemming dat alles in de notulen vermeld zou
worden en niets binnenskamer zou blijven.
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Nadat Jurgens Esbeek verlaten had, ging hij in Beek het gevecht aan

Op dinsdagmiddag 1 december 1908 schreed pastoor Jurgens met fier opgeheven hoofd, beladen met veel marginale roomse boter, diep in de opgestoken kraag van de kerk naar het gemeentehuis over het bonkig bekeven
klinkerstraatje. De nieuwe burgemeester Johannes Cornelis de Rooy kwam
ter hoogte van de linde de pastoor bleekjes, schoorvoetend en angstvallig
tegemoet en werd plechtig gefêteerd en geïnstalleerd. Ingewijde Bekenaren,
waaronder ook een enkele Esbeekse notabele, lichtten uit piëteit niet hun
hielen maar hun hoofddeksel. Zij moeten het schouwspel met kromme
tenen versteend en kokhalzend hebben aanschouwd. “Zand erover”, riep
wethouder Nooijens. En hij nam de ‘gelegendigheid’ te baat: “Als hij er niet
was geweest, dan was de gemeente diep ongelukkig geweest”.

Doos met aardewerk scherven
tot in de twaalfde eeuw

B
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uurman Piet Smolders bezorgde mij onlangs een doos vol met scherven. Uiteraard mocht ik het gezegde ‘Scherven brengen geluk’ niet
uit de weg gaan. Gedurende meer dan dertig jaar raapte Piet in zijn
grote achtertuin allerlei stukjes aardewerk op die hij in de bovengrond bij
het spitten van ‘den hof’ aantrof. Piet wilde geen archeologisch onderzoekje
opstarten, maar zijn grote oude moestuin vrij krijgen van allerlei steentjes.
En secuur en met zorg tuinieren heeft Piet van zijn vader geleerd.
Dat was Nelis Smolders, die op 22 juli 1896 als zoon van Gradje Smolders
en Hanna Stads werd geboren. Hij woonde geruime tijd op de Kleine
Lange Gracht, dat in eigendom was van notaris Huysmans. Gradje was ook
bij hem in dienst en werkte op een van zijn landgoederen. Vader Nelis heeft
vanaf zijn vijftiende jaar op De Utrecht gewerkt. Hij startte zijn werkzaamheden bij de eerste rentmeester Cees Sissingh. Via voorwerker en werkbaas
schopte hij het tot uitvoerder op de ‘Maatschappij’. Een van zijn werkzaamheden was het ‘tekenen’ van de te kappen bomen en het uitrekenen
van het aantal kubieke meters hout dat op een stapel lag. Men noemde dat
‘kuberen’.
Nelis bouwde in 1958 aan de Dorpsstraat (nu Esbeekseweg) een nieuw
huis. Daar had hij al een bouwplaats gekocht van Adrianus van Rijswijk en
het perceel stond vol met hoogstam fruitbomen. Nadat aan de zuidkant op
de voormalige akker reeds in 1921 het Esbeekse postkantoor met dienstwoning werd ingericht, werd aan de noordkant ook een woning met later een
timmerwinkel gezet. Toosje van Bommel plaatste de eerste steen in 1939.
Aan de oostkant vormt de grens van die drie tuinen nog een kaarsrechte
lijn. Dit voormalig stuk bouwland ligt net noorden van de oude Mostaard.
Doordat het de zeer hoge watertrap ‘zeven’ heeft is deze omgeving reeds
eeuwenlang beboerd en bewoond. Sporen in de bodem zijn uiteraard veel
ouder dan de geschreven bronnen.
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Toos en An Smolders bij het in 1958 gebouwde huis aan de Dorpsstraat

Hoewel er geen complete potten, kannen en bekertjes uit de grond kwamen
kon Hans Schoenmaker, amateur-archeoloog en directeur van het museum
De Dorpsdokter, toch de meeste stukken aardewerk en steengoed determineren. Alle gevonden stukken betroffen gedraaid aardewerk, dus niet handgevormd. Het werd allemaal ingevoerd omdat men dit hier nog niet kon
maken. Vooral de streek van het Rijnland was populair, omdat daar ook de
juiste klei werd aangetroffen. ‘Steengoed’ werd zeer hard gebakken, waardoor het baksel geen vocht meer kon opnemen. Het ongeglazuurde aardewerk was vanwege zijn poreusheid alleen geschikt voor het koken van
niet vette spijzen, zoals grutten (zaden van boekwijt), erwten en bonen.
Het vroegst gevonden materiaal betrof ‘proto-steengoed’, afkomstig uit de
twaalfde eeuw. Verder kwamen er honderden stukjes naar boven tussen de
dertiende en negentiende eeuw in de kleuren rood, zwart, bruin, blauw en
grijs. De laatste kleur werd veroorzaakt door de hoeveelheid zuurstof te reduceren. Drie grote fragmenten konden worden gedefinieerd: een tuitpot
(watergieter), een drinkkan en een kogelpot (kookpot).

Het ‘hoofdgeld’ van 1709
belastte Esbeekse gezinnen

B
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elasting innen is al zo oud als de mensheid zelf. Door de eeuwen heen
zijn er talloze vormen van belastingen ingevoerd en weer opgevolgd
door andere. Reeds in 1331 betaalde de Esbeekse gemeenschap een
‘recognitie cijns’ voor het gebruik van de woeste gronden. Behalve de dorpsbelastingen, waaronder de ‘personele belasting’, was er ook de ‘koningsbede’: belasting aan de hertog van Brabant. Ook toen kostte oorlogvoeren
handenvol geld: de gewone man moest het vooral opbrengen. De lijsten
vanaf het jaar 1614 over Esbeek zijn bewaard gebleven. Een ouder woord
voor belasting is ‘bede’. Adriaen Dircx van Tulder, getrouwd met Jenneken
Pasmans uit Esbeek, was collecteur der Conincx Beede alhier ingegaan St. Jan
1732. Die belasting werd daarom ook wel ‘St. Jansmisse’ genoemd.
Corstiaen Claes van der Sanden alias Boomen alias Deckers was voerman
op het Hoog Spul en in 1655 zetter van de ‘augmentatiebede’. Anthonis
van Spaendonck was in 1705 ‘kommerzetter’ voor Esbeek. In 1706 zond
hij met enkele anderen een brief aan de Raad van Brabant met het verzoek
om belastingvermindering, vooral als gevolg van de plunderende legereenheden. Ook werd er belasting geheven op bier, vee, drank en geslacht vee.
In 1656 werd de ‘verponding’ ingevoerd. Dit was een forse belasting op onroerend goed, zoals grond en huizen. Ook die ‘Kohieren der Verpondingen’
zijn voor Esbeek bewaard gebleven. In 1656 betaalde Aert Hendrik Cor
nelis (nu In den Bockenreijder) 9 gulden, 8 penningen en 7 stuivers. Hen
drik Wustenborch rekende in 1690 voor zijn hoeve (nu Piet Verhoeven)
4 gulden, 15 penningen en 12 stuivers af. In 1761 betaalde Wouter Jan
Bruers (nu Gerrit Smolders) ruim 10 gulden. De belasting bedroeg voor
Nicolaas Schellekens (nu Jan van Hoof) in 1785 iets meer dan 32 gulden.

Dan was er ook nog het ‘hoofdgeld’. Dit was een belasting die betaald
moest worden voor ieder inwonend gezinslid boven de leeftijd van 16 jaar.
Alleen onvermogenden en armen waren vrijgesteld. De lijst uit 1709 zegt

iets van de samenstelling van de Esbeekse huishoudens in die tijd. Achter
de namen werden de volgende mogelijke afkortingen vermeld: H(hoofd),
V(vrouw), K(kind), Kn(knecht) en M(meid).
Op de Tulderhoeve woonde de weduwe Marie van Dun met zes kinderen: Marie, Jan, Elisabeth, Wouter, Mathijs en Anneke. De laatste zou later
met Hendrik Bruers in boerderij Hendrixen een herberg beginnen. Verder
waren er de meid Anneke Peters en zes knechten: Gerrit van Spaendonck,
Herman Peters, Jacobus Jans, Jan Huybers, Adriaan Jans en Wouter Lem
mens. Hieronder bevonden zich ook ossendrijvers en schaapherders. Peter
Schellekens had vier inwonende kinderen. Laureys Leendert van Loon uit
de Heistraat had drie kinderen: Peter, Anneke en Jan. Deze Jan zou in
1713 zijn neef tijdens het ‘losschieten’ in een dronken bui morsdood slaan.
Dochter Marie was al het huis uit want die was in 1700 als meid door een
boer uit de Groenstraat onhoofs bezwangerd. Wat een belasting!

27

Hendrik Wustenborch aan de Mostaard betaalde in 1690 vier gulden

Zeeuwse familie streek neer
op Dunse zand in 1917

O
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p 23 mei 1913 bood Hubertus van de Wijdeven, hij boerde
reeds in Diessen, zijn boerderijtje op Dun met de gronden te
koop aan. Later op 30 mei vond in de herberg van Theodorus
Smolders de finale toewijzing plaats. Adjunct houtvester Albert Pieter van
den Brink, tijdelijk opvolger van Sissingh, kocht bijna alles ten behoeve
van de op 6 augustus 1883 in Utrecht opgerichte Naamlooze Vennootschap
Levensverzekering Utrecht. Vertegenwoordigers waren de directeur mr.
Johan Willem Verloop en vader en zoon Willem Pieter Ingenegeren. Van
de Wijdeven hield zelf nog enkele percelen heide ten behoeve van zijn bedrijfsvoering. Enkele jaren later zou het boerderijtje, dat links in de bocht
van de Dunsedijk stond, tot in de grond toe afbranden. De boerderij aan
de oostkant van ‘den Bok’, was al tijdens het bewind van pastoor Jurgens in
vlammen opgegaan. Kersverse eigenaar, de Beekse notaris Huysmans, zal
ongetwijfeld geen stookvergunning gehad hebben!
Buurman Gregorius Broeckx verkocht zijn hoeve op 12 oktober 1915 ook
aan De Utrecht. Dit jonge uitbreidende landgoed had reeds de Boschhoeve
en de Aalsthoeve gebouwd. Op deze laatste boerderij was Dirk van
Liere pachter. Hij tipte zijn jonge neef Piet Westveer die in het Zeeuwse
Ellewoutsdijk aan de Westerschelde met zijn ouders op een klein pachtboerderijtje boerde. Zijn vader was Jan Westveer (geboren in 1868 in Ovezande)
en zijn moeder heette Jaantje Priester, die in 1873 in Ellewoutsdijk ter
wereld kwam.
In 1917 pachtte de gereformeerde Jan Westveer de oude hoeve op Dun, die
Broeckx verkocht had. Het hele gezin vertrok per trein naar Tilburg, vanwaar de reis naar Dun met paard en wagen werd voortgezet. Natuurlijk
werden ook het vee, de oogst en het landbouwgereedschap meegenomen.
Ondanks hard werken viel het toch niet mee om een mooi inkomen te krijgen op de veelal schrale uitgemergelde gronden.

Janus de Bruin werd in 1933 de nieuwe pachter en het gezin Westveer verhuisde naar de Barak, een andere boerderij van De Utrecht. Voordat de
rieten kap van die boerderij aan de Kinderlaan werd vervangen, stond die
naam ook prominent op de gevel. De zonen Piet en Bram boerden verder
en na hun pensioen werd Janus de Graaf de nieuwe pachter.

29

Jan Westveer en Jaantje Priester met gezin op het erf van ‘ den Bok’

Op de reeds genoemde Boschhoeve, als een der eerste in 1914 gebouwd,
hield de startende pachter het niet lang uit. In 1918 streek Marinus Dane,
net als zijn vrouw Janneke Baas in het Zeeuwse Nisse geboren, in de oude
hoeve aan de Prins Hendriklaan neer. In 1920 ging Marinus naar een kleinere boerderij, de ‘Kleine Kraanmeer’, zodat een nieuwe Zeeuw in Esbeek
zich weldra inburgerde.
Het was de in 1888 in Wilhelminadorp geboren Willem Staal. Nadat hij
vanaf 1914 bedrijfsleider geweest was op de grote Julianahoeve werd hij
samen met zijn vrouw Marie Kempe pachter op de Boschhoeve. Hij was
erg betrokken bij het dorpsleven en de politiek in Esbeek. Ook fungeerde
Willem Staal als woordvoerder van de boeren ‘uit de haai’. Zou achterkleinzoon Han Bolijn daar ‘den aard’ naar hebben?

De Esbeekse schoolstrijd
van 1930

I

n de negentiende eeuw bestond er een fikse politieke ruzie om het karakter van de scholen in ons land. Deze politieke tweespalt zou de geschiedenis ingaan als de onderwijskwestie of de ‘schoolstrijd’. Omdat men
van mening was dat iedereen naar school moest kunnen, werden er veel
staatsscholen of ‘openbare’ scholen opgericht. Aanvankelijk kregen die 30%
subsidie, terwijl de bijzondere (katholieke en protestantse) niets ontvingen.
Pas in 1917, invoering van het algemeen kiesrecht, werden beide schooltypen financieel gelijk gesteld. In feite konden toen allerlei bijzondere scholen
worden opgericht. Maar Hilvarenbeek vond de situatie in Esbeek blijkbaar
wel goed, want er kwam geen verandering.
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Vanaf de oprichting in 1844 is de Esbeekse lagere school immers een zeer
lange tijd een openbare school geweest. Terwijl in het buurdorp Diessen
reeds lang het bijzonder onderwijs was ingevoerd en de ‘kapzusters’ het onderwijs apart aan de meisjes verzorgden, zaten in Esbeek nog steeds jongens
en meisjes, katholieken en protestanten gedwee in dezelfde klas.
De eerste Esbeekse houtvester ir. Cees Sissingh zag rond 1900 uit naar
pachtboeren die bekend waren met moderne technieken in de landbouw.
Volgens zijn eerste verslagen voldeden de plaatselijke kleine boertjes niet
aan dit moderne beeld. Het waren vooral protestantse Zeeuwen die door
gebrek aan opvolging, boerderijen werden veelal niet gesplitst, op de
Esbeekse pachtboerderijen afkwamen. Nien Westveer, die in 1917 op ‘den
Bok’ was komen wonen, liep elke dag te voet van Dun naar de Esbeekse
school. Tijdens de middagpauze at ze een boterham bij buurman, bakker
en herbergier Van Raak. Het feit dat die katholiek was en zij protestant,
was geen enkel probleem. Maar begin jaren ‘30 waren de pastoor en het parochiebestuur van mening dat er in Esbeek toch ook een katholieke school
moest komen.

Op 28 februari 1930 diende het R.K. Kerkbestuur van de parochie van de
H. Adrianus een verzoekschrift in bij de gemeente om geld beschikbaar te
stellen voor de stichting van een R.K. School. Men kwam snel tot overeenstemming en het Kerkbestuur nam de school over. Dat hield in dat vanaf
nu de godsdienstlessen verplicht waren. En daar waren de Esbeekse protestantse boeren van de Maatschappij het niet mee eens.

De ‘Esbeekse schoolstrijd’ kon beginnen! Onder aanvoering van Willem
Staal, bewoner van de Boschhoeve, dreigde men dat ze met alle protestanten wel een eigen schooltje zouden kunnen opstarten. Er vond hevig overleg
plaats tussen de bisschop, de Beekse burgemeester en rentmeester Sissingh.
Twee scholen in Esbeek was natuurlijk geen optie.
Besloten werd dat ook protestantse kinderen op de katholieke school
welkom waren. Ook hoefden zij de godsdienstlessen niet te volgen en pas
later op school aanwezig te zijn. Op 10 oktober 1950 zou in de Papenstraat
dominee Gijzel de eerste steen leggen voor een nieuwe hervormde school.
Op 30 juni 1984 ging de Maarten Lutherschool alsnog ‘strijdig’ ten onder.
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Spelende kinderen op de speelplaats van de vernieuwde school uit 1949

Oproer onder Franse vlag
in Esbeek en Beek in 1814

32

Wouter Nicolaas Schellekens van het Hoogeind was ondergedoken in 1801

I

n 2010 is het precies tweehonderd jaar geleden dat ons land werd ingelijfd bij het keizerrijk van Napoleon Bonaparte. Op 1 juli 1810 moest
zijn broer Lodewijk Napoleon aftreden als koning van Holland. Hij was
pas vier jaar eerder benoemd, maar de ‘kleine generaal’ vond hem veel te
soft en hij weigerde om het Franse leger met Nederlanders op te bouwen.
Hij keerde ook niet terug naar Parijs maar vertrok naar Wenen.
Op 27 augustus 1794 was het gigantische Franse leger onder leiding van
generaal Jean-Charles Pichegru zonder slag of stoot ons land binnen
getrokken. Probleemloos bereikte hij met de bereidwillige hulp van de

patriotten Beek en Esbeek via de monumentale onverharde Rovertse Dijk:
dat was toen ook nog de enige hoofdverbinding tussen Antwerpen en Den
Bosch. En die stad wilden de Fransen zo snel mogelijk innemen (9 oktober) om die te gebruiken als winterkwartier. De winter van 1794-1795 was
immers streng en lang, zodat het leger meteen de grote rivieren kon overtrekken. Maar eerst zou het Franse leger, na een veldslag bij Boxtel, nog
tachtig Franse royalisten in Den Bosch beestachtig vermoorden.
In Esbeek moest men op zondag 20 mei 1796, als gevolg van een publicatie
van 18 mei, alle huizen langsgaan. De vraag was steeds of mannen tussen
de 18 en 55 jaar geneegen zijn het vaderland te dienen. Peter van de Ven van
het Hoogeind (zetter) en Jan Hermans uit de Groenstraat (gezworene) pro
beerden tevergeefs liefhebbers voor het leger te vinden. De meeste jonge
mannen wilden helemaal niet in dienst om zich in het vreemde krijgs
gewoel te storten.
In juli 1801 forceerde kapitein de Langh de deur van Adriaan Lambrechts.
Men doorzocht het hele huis om zoon Jan te vinden. Zij dreigden het huis
in brand te zullen steken, waarna de vrouw flauw viel. In de kelder roofde
men nog wat eetbaars. Ook bij Nicolaas Schellekens op het Hoogeind deed
men een inval. Men moest zoon Wouter hebben voor de dienstplicht.
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Ze konden hem niet vinden. Wel 8 pond spek, 4 pond boter, 2 rogge
broden en 5 emmers zoete melk! In 1805 werd de ‘conscriptie’ ingevoerd:
door loting werd bepaald wie in dienst moest. De lijst van 1809 is bewaard
gebleven met namen van jongens geboren in 1789. Esbekenaar Pierre Aben,
geboren op 17 augustus en zoon van Adriaan Aben en Margrieta Luyks,
had nummer 1. Het beroep van Pierre was cultivateur (landbouwer). Zijn
signalement geeft een bijzonderheid. Son bras droite est roide: zijn rechter
arm was stijf! Hij boerde op het Nereneinde in de oude Schans van die
buurt (nu achter familie Van de Borne).
De loting van de kanton (ruim 15 dorpen) van 28 februari 1814 liep in
Beek op een complete veldslag uit. Bij lot nummer 22 begonnen die van
Moergestel met stenen te gooien en de vlam sloeg in de pan. Een hagelbui
aan klinkerstenen zeilde door het gemeentehuis. Men stormde naar binnen
en vermorzelde alles. Het geld in de secretarie werd gestolen en de armenkas geheel verbrijzeld. Ruim 900 gulden was de buit en de stukken van de
Franse conscriptie werden verscheurd en verbrand. Het geld werd in een
café op de Biest verbrast en verder onder elkaar verdeeld. Wat een burgerlijke ongehoorzaamheid!

Jeugdherberg De Hertgang
in 1932 geopend

D

e eerste jeugdherberg werd in 1912 door Richard Schirmann in het
kasteel van het Duitse Altena geopend. In feite is een jeugdherberg
of hostel in oorsprong een goedkope mogelijkheid voor jongeren om
op vakantie te overnachten.
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De Nederlandse Jeugdherberg Centrale (NJHC) was in het begin van de
vorige eeuw gevestigd aan de Prof. Tulpstraat 4-6 in Amsterdam. Deze
overkoepelende organisatie voor jeugdige kampeerders in de natuur werd
opgericht in 1929. De oudste nog bestaande jeugdherberg van Nederland
bevindt zich in Bunnik. Hilvarenbeek heeft drie jeugdherbergen gekend.
De eerste was in Esbeek gevestigd en kreeg de naam ‘De Hertgang’. De
feestelijk opening was op 2 juli 1932. Plaats van gebeuren was de boerderij op Dun, waar zeven jaar later ‘In den Bockenreijder’ ingericht zou
worden. Op dat moment was Jan Westveer met zijn vrouw Jaantje Priester
nog pachter op de eeuwenoude hoeve. Landgoed De Utrecht had al enkele
jaren ervaring met kampeerders uit Rotterdam en Den Haag. Kamperen
in de natuur was in die tijd enorm in opkomst. Nu nog kunnen we op het
landgoed een vijftal terreintjes aanwijzen.
Bij jeugdherbergen denken we tegenwoordig onmiddellijk aan stapel
bedden. Dat oude stoffige imago werd ook in het leven geroepen door de
gezamenlijke activiteiten: vegen, aardappels pitten en koken. Het beeld van
slaapzalen, geheelonthouding, volksdansen en natuurstudie staat ons nog
scherp voor de ogen. In de NJHC-gids van 1931 werd nog zeer positief over
hun activiteiten geschreven: terugkeer tot de natuur is een krachtig bolwerk
tegen tuberculose en alcohol, tegen verspil- en genotzucht, tegen bioscoop en sigaretten, tegen modeslavernij en verweekeling bij jongens en meisjes en daardoor tot zelftucht. De Esbeekse jeugdherberg op Dun bleef slechts één jaar
actief. Meteen daarna werd in Beek aan de noordkant van de Vrijthof een
nieuw onderkomen geopend.

De naam ‘De Hertgang’ verhuisde mee naar Beek en prijkte boven de voordeur van het fraaie pand. In de zeventiende eeuw woonden er de families Fabri en Sweens. In 1793 bouwde Peter Heijmans het bewuste huis
tot siraat van de gemeente! In 1950 werd de jeugdherberg wegens geldgebrek gesloten en op 18 november 1957 werd daar het huidige ‘Open Huis’
gebouwd.
De derde jeugdherberg werd, nu onder katholieke signatuur, op 27 juni
1954 geopend in de Koestraat. De Bossche bisschop wist de zaak te stimuleren en men koos voor de nieuwe naam ‘De Hilver’. De pastorie, waar
de Esbeekse pastoor Jurgens ook nog verschillende jaren de scepter heeft
gezwaaid, kwam leeg omdat er aan de Vrijthof een nieuwe pastorie werd
gebouwd.
In 1983 kwam ook voor dit onderkomen het einde omdat de exploitatie
niet meer rond te krijgen was. Nu prijkt ‘’t Vaticaan’ boven de imposante
voordeur. Momenteel zwaait daarin onder andere Emmanuel Naaijkens,
van wie ik de mooie foto kreeg, reeds enige jaren de scepter.
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Op 2 juli 1932 werd De Hertgang op Dun feestelijk geopend

Boerderij D 62 op de
Broeksie grondig herbouwd

D
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e Broeksie of Broekzijde is een gehucht van Esbeek dat omstreeks
eind vijftiende eeuw nieuw is aangelegd. Naarmate de gronden
droger werden trokken de boeren met hun woningen richting beekdal. Zo’n vaak driehoekig pleintje werd altijd door enkele wegen en een
stroompje omsloten. In het laatste geval was dat de Aalstloop. De weg
tussen de Broeksie en de Mostaard ligt er pas sinds 1967. Vanaf toen ook
sneed de N 269 de Broeksie af van de rest van Esbeek. De weg naar het
Nereneynde heet nu nog Groenstraat en omsluit het oude bolle akkercomplex. De weg vanaf de Broeksie richting sportvelden heette vroeger heel
toepasselijk Akkerweg. Het verharde laatste stukje heet sinds jaren Oude
Groenstraat.
Het driehoekje op de Broeksie werd ook vaak Kleyn Gemeintje genoemd,
dit in tegenstelling tot de Grote Gemeynt. Daarop staan nu de manege en
twee woningen. In 1527 sprak men van het Cleyn Gemeyntken bij tgrootbroeck. In 1567 lag het stuk beemt, geheten ‘de Notelt’ Tesbeeck aende
Broekcksyde aldaer. In 1764 beurde Jasper van Eynthoven drie gulden voor

Bouwbedrijf Krijnen bouwde in 2009 een nieuwe hoeve met twee woningen

het maken van de brug te Esbeek op het Gemeyntje. In 1761 noemde Jan
van Poppel dit stukje het Klein Gemeentje. Rondom ‘die Broeksie’ stonden
een achttal boerderijen met vaak aanliggende erven en verder verspreid liggende percelen.
De oudst bekende bewoner van de boerderij op de foto is Willem Hendrick
Bruers. Zijn bijnaam was ‘alias de Volder’; zijn familie hield zich bezig met
het vervilten van wollen lakens. Zijn vader was Hendrik Hendrik Bruers
en die boerde rond 1567 op het Hoogeind. Aanvankelijk boerde Willem
voortvarend op de Broeksie. Hij bewerkte de volgende gronden: Acker inde
Cleynacker, Bremhorsten, Calverrijth, Notulwey, Leemputten, Notulbeemdeke,
Larenwey, Elsackerken, Cruysberch. Hierover betaalde hij in 1656 26 gulden
belasting.
Maar in 1668 sloeg het noodlot toe: zijn zoon Jan werd vermoord. Dielis
Claesen Jansen alias Maij Meijskens soon uit Beek stak hem met een mes
morsdood. Na opening van het lichaam bleek het mes tussen de vierde en
vijfde rib van onderen te zijn binnengegaan. De lever was behoorlijk geraakt. Ook was de membrana vande galle gequetst, die daardoor helemaal
was leeggelopen.
Het werd van kwaad tot erger. In maart 1671 ging Willem failliet en al zijn
roerende goederen werden in het openbaar verkocht. Dit kwam in die tijd
zeer veel voor, doordat de boeren nagenoeg niets verdienden. Bovendien
waren de belastingen die werden geheven erg hoog. Al zijn spullen, meubels, gereedschappen en vee werden door de Esbeekse boeren opgekocht.
De ontruimde boerderij zelf werd gekocht door Jan Michiel Princen. Deze
‘handelaar’ kocht wel meer boerderijen die hij dan even later weer van de
hand deed.
Onze arme Willem Hendrick Bruers stierf in 1688 geheel ‘insolvent’. Hij
liet slechts een dochter na. Tot overmaat van ramp was die ook nog melaats: laseris ende dientengevolge met de clep haer aelmoesen dagelijcx gaet versamelen. De klepdoos was de collectebus en de ‘klep’ waarschuwde voor het
besmettingsgevaar.
In 1690 woonde Jan Peter Damen op de bewuste boerderij. In 1694 kwam
boer Jan Damen in aanraking met de Beekse justitie. Opnieuw was er in
Esbeek een openbare verkoping. Uit een faillissement van een hoeve op het
Spaaneind had Damen ’s nachts een hoogkar gestolen. Hij had de zware
kar zelf geheel gedemonteerd en alle onderdelen verstopt onder het stro in
zijn boerderij op de Broeksie. Doch de schepenen wisten de dief te achterhalen. Later boerden er nog Jan Wouter Bruers in 1760 en Jan Willem
Bruers in 1820. Latere bewoners waren de families Van de Wouw en Van
Beek.
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Jo van Rijswijk, Esbeekse
postmeester sinds 1947
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o van Rijswijk werd geboren in 1918 in de eeuwenoude boerderij aan
de oostkant van de Mostaard op de plaats waar nu Gerrit van Gerven
woont. Zijn vader Janus zou daar niet lang blijven wonen, want in
1921 werd het Esbeekse postkantoor geopend. Toen waren er in Esbeek
overigens niet meer dan 120 adressen. In 1947 nam Jo de zaak over van zijn
vader, waardoor hij van hulpbesteller werd bevorderd tot zelfstandig postkantoorhouder. Door toedoen van landgoed De Utrecht kreeg het kleine
Esbeek een eigen kantoor geheel in stijl van de bouwtrant en kleuren van
het landgoed. In 1921 deed de P.T.T. een oproep voor sollicitanten voor het
posthouderschap. Er waren twee kandidaten: Adrianus van Rijswijk en een
Esbeekse aannemer. Ze werden beiden op kantoor in Goirle uitgenodigd
om ter plaatse een som uit te rekenen. De vader van Jo won omdat hij het
snelst en correct de inhoud van een ‘balk’ had uitgerekend. Meteen kwam
er een telefoonnet in het pand met 20 aansluitingen. In de dertiger jaren
waren er ruim 8 bezet:
1. Rustoord
3. pakhuis Boerenbond
5. Toon van Dijk (bouwmaterialen)
7. pastorie

2. houtvesterswoning
4. steenfabriek
6. aannemer Rosch
8. taxi Hamers

Jo moest op het kantoor zorgen voor de totstandkoming van de verbinding.
Men belde naar het postkantoor in Beek en dan moest Jo, via de centrale
in Tilburg, de juiste pennen in Esbeek versteken. Er werd toen nog vooral
gebruik gemaakt van telegrammen. Later kwam er in het postkantoor een
telefooncel, waar de Esbekenaren konden bellen.
De linker rood groene voordeur gaf via een gang toegang tot het woongedeelte. In de rechtergang zat een luik dat uitkeek op het kantoor zelf.
Achter het eikenhouten bureau was Jo de koning te rijk! Aan de zuidgevel
zat een derde ‘voordeur’ die uitkwam op een stijlvol betegeld vertrek.

De talloze postzakken die aanvankelijk door de tram en later door de
B.B.A. bussen werden meegenomen, werden in dit sorteerkamertje gedropt.
De postbestelling verliep volgens een vaste route die door de P.T.T. was uitgestippeld. Men noemde die route ‘de Loop’, die een totale afstand bedroeg
van maar liefst veertig kilometer. De post moest overal achterom worden
gebracht, omdat er nog geen brievenbussen waren. En natuurlijk moest Jo
hier en daar het laatste nieuws uitwisselen: vandaar wist Jo van Rijswijk
over geheel Esbeek ‘van de hoed en de rand’. Jo fietste naar het Hoogeind,
door de Groenstraat, naar Dun en Tulder. Vast tarief was natuurlijk het
kantoor van landgoed De Utrecht, waar de meeste post werd bezorgd. In
het lange zwoele zomerseizoen had hij tweemaal zo veel post dan gewoonlijk. Dan moest hij ook naar de Hertgang en naar de Koevoirt. Op het
landgoed waren wel acht kampeerplaatsen ingericht, waar vooral jonge
mensen uit het westen van ons land verbleven. Daar werd trouwens relax
verpoosd in alle openheid! Het kantoor daarentegen werd gesloten in 1970.
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Familie Van Rijswijk runde het postkantoor tussen 1921 en 1970

Martelaar
uit het woelige jaar 1572

O
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p 7 november 1977 bezocht Marcel van de Ven, abt van de abdij
van Heeswijk-Dinther, met confrater Clemens van den Berg de
Belgische antiquair J. Harden. In zijn atelier in Keersbergen bij
Mechelen trof men de afbeelding van een oud-Esbekenaar aan. Het was
een gaaf portret ingelijst in een passende lijst dat stamde uit de zeventiende eeuw. Waarom wilde die Norbertijnen abdij zo graag dit schilderij kopen? Men had blijkbaar nog geen afbeelding van deze man: Adriaen
Janz. van Beek. Hij was een van de 19 martelaren die hun leven gaven
in de erbarmelijke strijd waarbij aanhangers van twee godsdienstige richtingen elkaar danig naar het leven stonden. Tot voor enige tijd meenden
ingewijden hier dat hij ‘Bosmans’ heette en afkomstig van de belangrijke
Tulderhoeve geweest zou zijn. Beide veronderstellingen zijn op verkeerde
historische inzichten gebaseerd! Adriaen was wel in 1528 in Esbeek geboren
en zijn achternaam was: Jans. Dat wil zeggen: zijn vader heette Jan met zijn
voornaam. Ook weten we dat hij Norbertijn was en uiteindelijk op 6 april
1572 in het dorpje Monster, dicht bij Den Briel gelegen, tot pastoor werd
benoemd.
In dat jaar ondernam Willem van Oranje een veldtocht in de Meierij. De
dorpen werden flink gebrandschat, waarbij de boerenbevolking weerloos
was tijdens het moorden en plunderen. Zijn soldaten vermoordden op 23
juli 23 priesters in Roermond. Enkele weken eerder hielden de watergeuzen
(bemanning van de vloot van Marck Lumey) huis na de inname van Den
Briel en Gorcum. Zij hadden het vooral op de geestelijken gemunt en onder
leiding van Lumey werden op 7 juli een aantal gevangenen na een bespottelijke processie door de stad in de Dievenput opgesloten. Een half uur later
werd ook Esbekenaar Adriaen Jansen vanuit zijn pastorie in dezelfde stinkende kerker gesmeten. Hij was ’s nachts verraden door Jan Vrouwelingh

uit Naaldwijk en werd nu een van de katholieke woordvoerders in een felle
discussie met de calvinisten. Het mocht echter niet baten.
Op woensdag 9 juli werden aldus de geestelijke gevangenen naar een turfschuur buiten Den Briel gebracht. Aan de grote balk werd onze Adriaen
als vijftiende opgehangen terwijl er aan de kleine balk drie aan hun einde
kwamen. Zijn kapelaan werd wegens plaatsgebrek aan een ladder gehangen.
Er kwamen vijf martelaren uit onze directe regio: Esbeek, Heeze, Den
Bosch, Poppel en Oisterwijk. In dit laatste dorp ging trouwens twee jaar
later het nonnenklooster in vlammen op nadat de geuzen twee
priesters hadden vermoord. Ook
de pastoor van Haaren moest het
ontgelden. Nadat zijn neus en zijn
rechteroor waren afgesneden en
zijn ogen geheel uitgestoken, werd
hij koelbloedig vermoord.
Ook de lichamen van onze ver
moorde martelaren werden afgrij
selijk geschonden: neuzen, oren en
geslachtsdelen werden van de over
leden gehangenen afgesneden. De
geuzen hadden de ledekens die sy
vande lichamen der heyliger martelaren ghenomen hadden, op hun
hoeden gestoken en een triomfantelijke tocht door de straten van de
stad gemaakt. In 1615 werden de
Beeld van de Esbeekse heilige in de
kerk van de Abdij van Averbode
o
gebeenten van de slacht ffers opgegraven waarna de martelaren in
1675 heilig werden verk laard. Bijna drie eeuwen later koos de kersverse parochie in Esbeek voor de H. Adrianus. Zowel in de Esbeekse kerk als buiten
tegen de Beekse kerk kunnen we een beeld van deze heilige aanschouwen.
En de strijd tussen de Hollanders en de Spanjolen? Die werd steeds grimmiger. Begin 1573 werd een garnizoen van 200 Spanjaarden gedirigeerd des
bourghs d’Oisterwyck et de Hilvarenbeeck: op de burchten van Oisterwijk en
Hilvarenbeek. Prins Willem werd nu de echte leider, terwijl Lumey ‘de vossenstaart’ uit zijn functie werd gezet.
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Windmolen brandde
vanaf 1486 drie keer af
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indmolens waren bouwwerken die vaak aan brand ten prooi
vielen. Zo brandde de Beekse molen van Verheggen op zaterdag
11 juli 1879 geheel uit. De windmolen was al even buiten gebruik
en stond aan de zandweg van de Voort naar de Biest. Om precies te zijn net
voorbij het oude schooltje van de Biest (identiek aan dat van Esbeek) aan
de Bosscheweg. Vaak werden ze ook door zware stormen geveld. Doch essentiële onderdelen werden steeds zo veel mogelijk hergebruikt.
De Beekse windmolen aan de weg naar Gorp, Heimolen of ook wel
Doornberchmolen genoemd, werd
op 1 augustus 1674 omgeblazen.
Deze molen had overigens al eer
der moeten ‘verkassen’, want in
de eerste helft van de veertiende
eeuw stond die nog op de plaats
uyter ouder molenstede bijde kercke
te Beke. Ik denk dat die standaard
molen rond het jaar 1328 het veld
moest ruimen voor de inrichting
van het toenmalige ‘nieuwe Beekse
centrum’: de Vrijthof.
Ook de oude standaardmolen van
Lage Mierde was niet bestand
tegen de krachten van een hevige
storm. Op 8 februari 1933 bezweek
de korenmolen aan de Hooge
mierdseweg. De Diessense molen,
de Keizer genaamd, stortte op 10
De laatste brand in de Esbeekse
februari 1885 in. Deze vlucht
molen dateert van 10 augustus 1961
molen uit 1851 stond tegenover de
Diessense Voorste Watermolen. En

die werd vanwege achterstallig onderhoud in 1921 door een najaarsstorm
totaal omver geblazen. De oude Esbeekse molen, later ook wel Akkermolen
genoemd, dateert zeker van voor 1350. In dat jaar wordt immers beschreven dat de Esbeekse molen onderdeel uitmaakte van het leengoed tgoed ten
Bogharde. De plaatsbepaling was: een wintmolen gelegen in die parochie van
Hilwarenbeke tot Esbeke. In de vijftiende eeuw is de molen verplaatst naar
Hilvarenbeek, waar een opvolger ten oosten van de Gelderstraat nog gedeeltelijk staat.
Wellicht was de fatale brand van 14 oktober 1486 de aanleiding geweest
om hem te gaan verplaatsen. Het kan ook iets eerder gebeurd zijn, want in
1452 liet Jan van Spreeuwel zijn ‘Gasthuis’ of Hanullehuis bouwen in het
Spul ‘bij de molen aan de Esbeekseweg’. De Akkermolen werd van 1644 tot
1650 gepacht door Wilbert Huijbrechts. In 1740 was Simon Hesselmans
er molenaar en werd in 1759 opgevolgd door Pieter Janssens. In 1859 was
Hendrik de Roos molenaar. Maar op de avond van 24 januari was hij niet
aanwezig.
Wel waren er ‘molenmakers’ aan het werk geweest. Ongeveer een half uur
nadat ze waren vertrokken wierdt brand ontdekt in de kap van de windgraan- en pelmolen, genaamd den Akkermolen. Onmiddellijk werd de alarmklok geluid en de brandspuit rukte uit gevolgd door een grote menigte
mensen. Met alle macht probeerde men de brand te blussen, maar er was
niet voldoende bluswater. Om half tien lag de molen, een van de eigenaren
was J. Huysmans, tegen de vlakte. De schade bedroeg ruim vier duizend
gulden. De stenen molen werd ter plaatse opnieuw opgebouwd en die staat
er gedeeltelijk nog.
Antonie Coppens woonde als koperslager aan de Vrijthof en was tevens
belast met het opwinden van de torenklok. Op 10 december 1899 werd
hij dood in de toren aangetroffen. Eerder in 1887 had hij de molen al verkocht. De nieuwe eigenaar was Jan van Rijswijk uit Enschot. In de nacht
van 10 augustus 1961 sloegen plotseling de vlammen uit de kap van de korenmolen van de gebroeders Van Rijswijk. Hoewel de brandweer de brand
onder controle wist te krijgen, ging bijna de gehele inventaris verloren.
Monumentenzorg stond zelfs op het punt de molen te gaan restaureren.
Een goed geïnformeerde bron liet onlangs doorschemeren dat er rondom
de molen bij ‘dakleer en afgewerkte olie’ wel eens met vuur werd gespeeld.
En hier doel ik zeker niet op ‘Rooie Fik’, maar eerder op kwajongens uit de
buurt!
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Familie Van Roovert heette
in 1659 nog Maes
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ommige families zijn standvastig wat hun woonplaats betreft. Nemen
we de namen Damen, Maas, Bosmans, Schellekens, Wijten, Van de
Sande en Timmermans onder de loep, dan blijkt dat die al zeer lang
in Esbeek voorkomen. Telgen van de familie Lambregts zien we al rond
1550 in Esbeek opduiken. De familie Bruurs spant uiteraard de kroon.
Reeds sinds 16 generaties woont men nog steeds op precies hetzelfde aloude
adres: het Spaendonckseynde. Een van de voorvaderen van Janus Bruurs
gaf zelfs de naam aan dit Esbeekse gehucht: Henryc vander Spaendonck.
Spaendonck is een verdwenen gehucht tussen Driehuizen op de Haghorst
en Moergestel. Ook zijn er families die eeuwenlang in Esbeek woonden
en eeuwen later onder een andere familienaam terugkeerden! Een prachtig
voorbeeld daarvan is de huidige familie Van Roovert.

De stamvader van deze familie heette Cornelis Maes en hij boerde op het
Esbeekse Hoogeind (nu Groenstraat). Zijn boerderijtje stond op het perceel tussen de boerderij van Vriens en die van Jan van de Sande. De gronden bij de boerderij waren: -Beemd de Prins; -Heerkens Beemt; -Wei in de
Cromschut. De oude huisplaats heette na een fatale brand later dan ook
Maessen Aanstede. Blijkens het verpondingsboek van 1656 bleef zijn zoon
Adriaen ook in het ouderlijk huis wonen. Zijn andere zoon Mathijs boerde
pal daarnaast in de huidige boerderij Van de Sande.
Kleinzoon Jan Adriaen Cornelis Maes boerde ook nog op dezelfde plaats.
Hij voegde daarna nog enkele percelen aan zijn boerderij toe: -Koeiwei;
-Coolhof; -Santbergske. Zijn enige overgebleven broer heette Adriaen.
Jan Maes zelf kreeg in Esbeek vijf kinderen: Lysken, Jan, Cees, Mathijs
en Paulijn. Alle dopen werden ingeschreven in de Beekse doopboeken.
Mathijs werd geboren op 31 augustus 1659 en vertrok later naar Rovert,
tussen Poppel en Hilvarenbeek.
In 1691 trouwde Mathijs voor de eerste keer met Clarijn Antonisse
Willems. Zij was geboren in een hoeve die op de plaats stond waar later

het oude Esbeekse postkantoor werd gebouwd, aan de noordkant van de
Mostaard. Bij de geboorte van hun eerste kind stierven zowel het kind als
de moeder. In 1694 hertrouwde hij met de Beerse Willemke Dierck Bertels.
Op de vraag van de schepenen hoe hij heette antwoordde hij: “Mathijs
Maes”. Maar die hadden ze al drie en toen vervolgde hij: “Mathijs ... van
Rovert”. In Diessen werd in 1695 Arnoldus geboren en in 1696 Cornelia.
In 1702 stierf niet alleen zijn tweede vrouw, zij heette in het begraafboek
inmiddels Willemke van Rovert, maar ook nog eens vier van zijn kinderen.
De oorzaak was een zeer besmettelijke ziekte.
Voor de derde keer huwde Mathijs van Rovert. Nu met Cathelijn Stevens
in 1703. Uit dit huwelijk werden Adriaan in 1705 en Jan in 1706 geboren.
In 1709 vertrok het gezin met behulp van een borgbrief naar de Beerzen.
In 1715 trouwde Mathijs voor de vierde keer. Nu was Jenneke Vromans
de bruid. Op 24 augustus 1722 zou Mathijs van Rovert (alias Maes) op
het kerkhof van Oostelbeers begraven worden. Een verre afstammeling zou
vanuit de Beerzen via Baarschot naar Esbeek terugkeren. Het was Jantje
van Roovert die er aannemer zou worden.
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Jan van Roovert alias Maes bouwde een huis met zagerij in Esbeek

De oogst van 1739
in het water gevallen

I

n De Bilt is men in 1705 begonnen met het verzamelen van metingen
met betrekking tot het weer. Natuurlijk zette men daarvoor allerlei weerextremen op papier. Dat deed men vooral om de schade te kunnen verhalen. Zo was het in de zomer van 1540 een lange periode snikheet. Toen
Beek in lichterlaaie stond was er dan ook geen druppel water om te blussen. De zomer van 1585 was zo nat dat er geen oogst kon worden binnengehaald; men werd toen zelfs gedwongen gewoon veevoer te eten. De gigantische storm die op 1 augustus 1674 over Esbeek en Beek raasde werd
in de archieven ook vermeld. Verder bracht de zeer strenge winter van 1679
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Extreem hoge waterstand in het huidige natuurgebied bij de Koevoirt

veel armoede en die werd meteen weer opgevolgd door een extreem droge
zomer.
De zware hagelbui die Esbeek in 1693 trof verwoestte alle zomervruchten; althans dat gaf Laureys Leendert van Loon uit het Heistraatje op bij de
Beekse schepenen. Op 24 juli 1731 was het bloedheet geweest. Men snakte
naar regen, maar het zou iets te veel van het goede worden. Esbeek en Beek
hadden in 1737 al gekampt met gigantische regens en overstromingen.
Maar twee jaar later in 1739 was het echt raak! Reeds in september van
dat jaar werd de balans al opgemaakt over den langduurigen stortregen en
overstrooming van water in desen jaere gevallen. Het zachte voorjaar bracht
enorm veel regen zodat de stallen, kelders en huizen onder water liepen. De
landerijen stonden tot lange in de lente tijd onder water. Tot de maand mei
waren er geen drie dagen zonder regen!
Nadat de akkers met koren omgeploegd waren, probeerde men vergeefs zomervruchten te telen. Zelfs gras kon niet worden gewonnen. De secretaris
berekende een schade van 6646 gulden: hebbende op haere wijlanden, beemden en euselvelden weynigh en nog bedorven gras tot voedsel van hun vee. Het
jaar daarop was helaas al niet veel beter.
Met de nog strenge winter van 1706 in gedachte waren de oudere Esbe
kenaren op het ergste voorbereid. Maar zo erg was het in heel West-Europa
nog nooit geweest. Op 6 januari 1740 begon het ineens hevig te vriezen en
het hield pas eind maart op. Op 9, 10 en 11 januari vroor het zo hard dat
verschillende mensen met een zwakke gezondheid stierven van de kou.
De thermometer wees regelmatig meer dan -20° C aan. Op 2 mei sneeuwde het nog zo erg dat de takken van de bomen scheurden. Alle granen op
de akkers waren bevroren en de meeste fruitbomen waren bezweken. De
Esbeekse boeren keken terug op een extraordinaire strenge winter. Tot overmaat van ramp werd het jaar 1741 door een enorme droogte geteisterd. Van
1 maart tot begin oktober viel er geen druppel regen en de zomer was ondraaglijk broeiend heet. Door het uitbreken van de ‘rode loop’ vielen er veel
slachtoffers.
Drie jaar eerder werd Esbeek trouwens ook al door de ‘rode loop’ besmet.
Een speciaal aangestelde dokter haalde bij Daniel van Poppel, hij runde een
herberg aan de Mostaard, eene behoorlijke soepe. De ziekte was vooral in de
Groenstraat tot verscheyde huysen doorgebrooken. De eerste ‘Esbeekse mantelzorg’ was een feit.
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De Broeksie, Esbeeks gehucht
uit de vijftiende eeuw
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n Esbeek kende men de kleine en de grote Broeksie (Broek-zijde). De
kleine Broeksie werd ook vaak ‘klein gemeyntje’ genoemd. Even ten
oosten van dat pleintje lag immers de ‘grote gemeynt’, of gewoon:
Gemeynt van de Broeksie. Nu staat daar de manege met woning en de
woning van Van Dommelen op. Het gebied was omsloten door twee wegen
en twee rivieren en lag ingeklemd tussen het bouwlandcomplex De Kleine
Akkers en de woeste gronden richting Diessen/Baarschot. In de zuidoost
hoek was een rivierovergang, de Luyensvoirt genaamd. Tot 1828 was de
gemeente grotendeels eigenaar van deze voormalige gemeynt. Zij was dit
geworden in 1809 bij de invoering van het wetboek Napoleon voor het
Koninkrijk Holland. In 1648 was de Staten Generaal de hertogen in haar
rechten opgevolgd.
Maar alle Esbeekse boeren die aan ‘de kleine Broeksie’ en in de Groenstraat
woonden, hadden het gebruiksrecht. Zij mochten er gratis, maar wel in
gezamenlijk overleg en volgens strikte bepalingen, gebruik van maken. In
1727 werden veel stukken gemeynt aan particuliere boeren verkocht. Het
waren sleghte erven, daer weynigh proffijt van comt. Onderstaande lijst geeft
ook meteen enkele bewoners weer:
- Gerrit Rijkers
- Elias Jans de Wijs
- Peter Jan Bruers
- Jan Jan Schellekens

nieuw erff aende Broecxie
nieuw erff opde Brocxie
nieuw erff opde Brocxie
nieuw erff aende Broecxie

Zoon Jan Schellekens had zijn nieuw perceel op 10 februari 1803 uitgebreid
op basis van de zogenaamde ‘voorpoting’. Een recht dat in Beek reeds sinds
1441 bestond om de houtopstand te stimuleren. Zijn perceel werd ook wel
‘voorhoofd’ of ‘vurrit’ genoemd. Aan de zuidkant van de ‘grote Broeksie’

Huub van Dommelen gaat de verdwenen hoeve op de Broeksie herbouwen

stond aan het oude zandweggetje naar Diessen een boerderij, die de treffende naam Gaershof droeg. De laatste bewoner was Jan Hermans.
Met de ruilverkaveling in 1967 is het zandweggetje met brug naar Diessen
verdwenen Toen werd ook de harde weg naar Diessen aangelegd. Daarmee
verdween definitief een mooi agrarisch historisch Esbeeks monumentje.
De ‘kleine Broeksie’ ligt er dan ook sinds die verkaveling behoorlijk ‘versneden’ bij. Een harde weg ging dwars door het vijftiende eeuwse Esbeekse
gehuchtje. De laatste eigenaar van het pleintje, toen hof met boomgaard
met daaromheen een beuken heg, was in 1967 Toontje Wijten. Alsof dat
nog niet genoeg was, sneed de hoge rondweg (N 269) het af van de rest van
Esbeek. Toen ook heeft het stroompje, waaraan Esbeek zijn naam dankt,
niet meer via de Broeksie naar de Spruitenstroom mogen lopen!
In 1527 werd de Broeksie tcleyn gemeyntken bij tgrootbroek genoemd. In
1567 betaalde Peter Willem Bruers de jonge twee gulden en vijftien stuivers uit een stuk beemd geheten de Notelt, gelegen in de parochie van Beeck
aende Broecksyde. In 1574 werd de Heuvelaar (nu ‘Knorhoeve’) verkocht.
Dat was een beemd aende Broecsyde tussen die Aa. Het woord ‘tussen’ betekende toen nog ‘naast’. In 1577 sprak men bij een verkoping van Tesbeeck
aende Broecksyde aldaer.
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Amerikaanse Lancaster in
de Flaes op 25 maart 1944

H
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et eerste vliegtuig dat sinds het uitbreken van de Tweede Wereld
oorlog in ons land neerstortte was een Fokker T-8W. Het werd op
13 september 1939 bij Ameland neergehaald. De laatste bommen
werper sloeg op 8 mei 1945 in Limburg bij Eysden te pletter. In totaal
gingen in die strijd niet minder dan 6000 vliegtuigen verloren: 48 %
van de RAF en 12 % van de USAAF. Op 16 juni 1942 verongelukte in Es
beek het Duitse toestel Dornier 217 E-4. De plaats werd natuurlijk herme
tisch afgesloten en er is verder niets over bekend. Dat gold ook voor de Jun
ker die op 21 december 1944 in het Hulsels Boske neerdook. Hieronder
enkele toestellen (drie Duitse) uit de naaste omgeving die gedurende de oor
log werden neergehaald:
datum
23-6-1941
31-5-1942
16-12-1942
24-5-1943
12-6-1943
29-6-1943
30-11-1943
4-1-1944

plaats
Steensel
Middelbeers
Hilvarenbeek
Oirschot
Bladel
Netersel
Hilvarenbeek
Hilvarenbeek

vliegtuig
Junker
Wellington
Dornier
Wellington
Halifax
Stirling
P 47 D
BF 109G-4

piloot
J. Amersberger
W. Whyting
H. Diekel
C. Westwood
A. Wilson
W. Booker
E. Babbith
A. Lindensmid

In het najaar van 1944 was de Duitse lichte Flak een gevreesde tegenstander
van de geallieerde vliegtuigen. Dat bemerkte de vier-koppige bemanning
van de Engelse Dakota type C 47. Op 17 september 1944 was dit vliegtuig rond 10.33 uur vertrokken vanaf het Engelse vliegveld Aldermaston.
Toen men tevreden terugkeerde van een geslaagde dropping parachutisten bij Veghel werd het toestel boven De Utrecht in brand geschoten door
de Duitse Flak. De piloot en de tweede vlieger overleefden de crash niet.

In het brandende toestel stortten zij even verder neer bij de Kruisvelden in
Lage Mierde.
Telegrafist Delbert Dunham en boordwerktuigkundige Gerard Pitt landden veilig met hun parachute aan de rand van de Flaes. Restanten van
dit toestel lagen nog jarenlang in de schuur van Boonman (later Project
80). Behalve dit toestel stortten er op die 17e september 1944 nog enkele
Douglas en Dakota toestellen neer in Oostelbeers, Casteren, Netersel,
Hoogeloon en Vessem. Op 25 maart 1944 werd een Lancaster type 1 met
vier of vijf bemanningsleden neergeschoten. Deze terugkerende Engelse
bommenwerper kwam in de Flaes terecht. Van de piloot B. Hayes en zijn
makkers van het 44e Squadron werd nauwelijks iets teruggevonden.
Herman Wormgoor jr. was getuige van de opruiming door de Duitsers en
vertelde mij enige jaren geleden dat hij duidelijk nog twee naamplaatjes van
de boordschutter, die uit de koepel op de rand van de Flaes werd gesleept,
gezien had. Zijn vader, rentmeester Herman Wormgoor sr., liet de rest van
het wrak opruimen door twee Tilburgse opkopers. Dat zou hem nog bijna
de kop gekost hebben: hij had immers krijgsbuit verkocht en daarop stond
een flinke straf!
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Grafschrift “They offered their lives for our country and our liberation”

Schansen
in de Tachtigjarige Oorlog
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De Schans in Groot Esbeek lag links op het einde van de Heistraat

E

en schans of ‘schrans’ is een verdedigingswerk dat gebouwd werd op
het platteland eind zestiende eeuw om allerlei spullen en kostbaarheden tegen stropende en plunderende soldaten veilig te kunnen stellen.
De ene keer waren het Spanjaarden en de andere keer Fransen, Engelsen
en zelfs soldaten van de eigen Staatse troepen. Op het eind van de zestiende eeuw, vooral in 1582, werden trouwens complete dorpjes systematisch platgebrand en uitgehongerd. Vluchten naar de schans was een laatste
redmiddel.
Andere namen die men daar aan gaf zijn: Fort, Redoute, Citadel en Franse
Kamp. Het bekendst is dat van Bourtange uit 1593, dat geheel gerestaureerd werd. Tulder kende een Rondeel, een andere benaming die we tussen
Hulsel en Bladel ook terugvinden. Oudere verdedigingswerken waren de
landweren. De Lange Gracht of Nedereyndsen Dijk in Esbeek is hiervan

een prachtig voorbeeld. Die gaf ook, behalve de grens, de scheiding tussen
woeste gronden en cultuurland aan.
De eerste vermelding van een Beekse Schans stamt uit 1595: den Gooropse
Schanse (Gorp). Het Hoog Spul en de Voort kenden ook een schans. Ook
in de Wouwerstraat bij de voormalige Decanije was een schans ingericht.
In Baarschot kende men er twee. De Kempen moet in de zestiende en zeventiende eeuw honderden schansen gehad hebben, uiteenlopend van zeer
primitief tot een compleet versterkt en omgracht dorp. Ik heb sterk het vermoeden dat de grachtenpartijen bij de Hertganghoeve in Esbeek restanten
van een schans zijn voor de vluchtende boeren uit Dun. De bewoners van
de Beekse Vrijthof hoefden geen schans. Zij konden ‘zich verschansen’ in de
robuuste toren. In 1583 vielen er daar toch nog 25 doden aan Beekse zijde.
Uit de archieven blijkt dat er in Esbeek zeker twee schansen geweest zijn.
De eerste vermelding dateert van 1602. Bij de deling van de nalatenschap van Henrick Peter Claes viel het Schansveldeke ofte Eussel toe aan
zijn schoonzoon Claes Peter Bruers. In vredestijd werd het perceel gewoon
bewerkt: is dat het gebeurde datter oorlog quaem, dan en sal de schans niet
mogen besaeijt worden. Esbeek was in die tijd wat veiligheid en verdediging
betreft verdeeld in Groot Esbeek en Klein Esbeek.
De schans van Groot Esbeek, daartoe behoorden de bewoners van de
Klapstaard en de Mostaard, lag aan het einde van het doodlopende
Heistraatje achter boerderij Van de Corput. Er lagen brede houtwallen rond
om alles aan het oog te ontrekken. In 2007 promoveerde Esbeek kenner
Leo Adriaenssen met zijn boek ‘Staatsvormend geweld’. Hierin had hij ook
aandacht voor de Esbeekse schansen. De laatste eigenaar was Johanna van
Raak, die het dennenbosch het Schranske noemde. De ruilverkaveling van
eind jaren ’60 wiste met groot egaliserend geweld de sporen van dit stukje
cultuurgoed voorgoed uit.
De tweede schans behoorde toe aan de bewoners van Klein Esbeek: Broexie,
Hoogeinde, Nereneinde en Groenstraat. De oudste vermelding dateert van
1656; dan is Peter Hendrick Smolders eigenaar. Als Jacobus Verhoeven in
1878 weiland de Schrans koopt verplicht hij zich tevens met het onderhoud
voor een tiende in de Brug. Deze schans lag vlak achter boerderij Geerts
op het Nereneynde. Ook dit monumentje wist niet uit de wurgende greep
van de ruiverkaveling te blijven. Andere verdedigingselementen waren de
hecken. De ‘Plaatse van Beek’, de huidige Vrijthof, werd door vier heckens
afgesloten. De ‘Esbeekse Plaatse’, de huidige Mostaard, werd blijkbaar ook
door hekwerk beveiligd: het Mosterthecken!
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Koster op gerechtshof
in gijzeling in 1937

F

rans Houben werd op 25 februari 1887 in Tilburg geboren als zoon
van een rijke ondernemer. Na een fikse ruzie met het kerkbestuur
in Vught werd hij door de Bossche mgr. Diepen overgeplaatst naar
Esbeek. In augustus 1934 arriveerde hij in overspannen toestand in de
parochie Esbeek. Het was geen gemakkelijk heerschap: hij was driftig en
erg wispelturig. Iedereen moest naar hem luisteren: Wanneer iemand aan
het gezag raakt, zo wereldlijk als vooral en op de eerste plaats geestelijk, zal
men op mij op de meest onwrikbare tegenstander stuiten. Een gewaarschuwde
Esbekenaar telde voor twee!
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Hij merkte al vrij snel dat ‘zijn kerk’ veel te klein was. Zijn voorganger
Priems had in 1921 al ruim 15 stoelen bijgeplaatst en in 1926 liet hij duidelijk merken dat hij de pelgrims in de maand september niet meer kon herbergen. Vervolgens kon hij het ook niet accepteren dat tijdens zijn diensten
vooral veel vrouwen moesten blijven staan.
Maar de heetgebakerde Houben vond het ongehoord dat onder zijn supervisie twee boeren achter in de kerk bleven staan. En de pastoor had nota
bene nog wel een compleet nieuwe kerk gebouwd die nu voldoende zitplaatsen bood. Toen Houben nogmaals het verzoek deed om niet te blijven
staan weigerden ze weer om te gaan zitten. Daarna ging de Esbeekse koster
Sanders naar de koppige boeren toe om hen ‘op het rechte pad’ te krijgen.
Toen ook dat niet lukte en de landbouwers bleven weigeren werd de marechaussee verzocht de lastige mannen uit de kerk te verwijderen.
Voor de Bredasche rechtbank werden zij veroordeeld tot respectievelijk 25
en 15 gulden boete wegens huisvredebreuk. De twee boeren gingen bij het
Gerechtshof in ‘s Hertogenbosch in hoger beroep en de president stelde uiteraard ook vragen aan de Esbeekse koster. Maar Sanders weigerde te antwoorden. Ook weigerde hij ieder antwoord aan de procureur generaal.

Het geduld van de president raakte op. De koster werd in gijzeling gesteld
hetgeen veel opschudding in de zittingszaal veroorzaakte. Uit alles bleek
dat koster Sanders bang was voor de twee verdachten.
De relatie tussen de koster en de pastoor was trouwens ook verre van goed.
De werkloze Frans Sanders was in de zware crisistijd vanaf het begin van
Houbens aantreden aangesteld als koster, terwijl zijn zusters Gerda en Anna
pastoorsmeid werden. Plotseling werd Sanders schriftelijk ontslag aangezegd: zijn aanstaande was in verwachting en hij treuzelde in de ogen van
Houben te lang om te trouwen! Daags na zijn ontslag was de koster op de
pastorie blijkbaar verbaal behoorlijk over de schreef gegaan. Dat blijkt ook
uit zijn schrijven aan de bisschop. Dat zijn 74 jarige vader regelmatig in de
kroeg de bloemetjes buiten zette, kon Houben ook niet verkroppen en hij
eiste dat hij afstand deed van zijn ouderdomsrente van ƒ 300,-. Houben
had de koster financieel de hand boven het hoofd gehouden: gratis trouwen
met gratis diner en toezegging van ƒ 5000,- na zijn dood. Nu was Houben
vanuit zijn nieuwe pastorie echter niet te vermurwen: de koster kon binnen
veertien dagen de kosterij uit!
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Pastoor Houben zou een groot probleem krijgen met de koster

‘Schutter’ vanuit Dunse
herberg beschoten in 1739

H

et Esbeekse gebied dat ruwweg als de Hertgang wordt aangeduid
krijgt meestal steeds het stempel van eeuwenoud natuurgebied opgedrukt. Niets is minder waar! In feite is dat smalle oevergedeelte
in het stroomgebied van de Reusel altijd een zeer oud en belangrijk agrarisch gebied geweest. Pas rond 1900 werd de strook tussen ‘den Bok’ en ‘de
Hertgangsbrug’ op de grens met Diessen uit de landbouw genomen.
Martinus Huysmans, de opa van de latere rijke notaris Emile Huysmans,
was de eerste Beekse burgemeester nadat de Fransen vertrokken waren. Hij
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Op dit veldje links voor de stroom stond de herberg van Schoormans

had de oude Hertganghoeve met de gronden op 30 november 1809 gekocht
van de Beekse familie Van Eynthoven. De hoeve werd omschreven als:
een stede bestaende in stal en schuur genaemt den Hertgang gestaen en gelegen
alhier onder den geheugte van Esbeeck. Anthony van Eynthoven verhuurde
op 10 juni 1779 de boerderij aan Michiel Frederix, die daarmee de laatste
bewoner van de mystieke hoeve moet zijn geweest.
Anthony had de hoeve gekocht van zijn vader Jasper van Eynthoven. Jasper
was zelf ook geen boer maar kastelein in een herberg in de Gelderstraat in
Hilvarenbeek. Ook was hij tijdens zijn leven, net als zijn vader Willem, de
Beekse ‘schutter’. Een schutter was een soort veldpolitie die onder andere
loslopend vee moest opsporen en insluiten in de schutskooi die altijd op
de gemeynt werd opgetimmerd. De eigenaar die zijn beesten verkeerd liet
grazen kon die dan tegen betaling van een vooraf omschreven boete terug
komen halen. Het zal duidelijk zijn dat zo’n schutter niet alleen vrienden
had!
Op 24 december 1739 bezocht Jasper van Eynthoven komende vanuit
Hilvarenbeek via Esbeek en De Lange Gracht de herberg van Adriaan
Schoormans op Dun. Op die winterse namiddag maakte hij omstreeks drie
uur aanstalten om naar zijn boerderij in de Hertgang te gaan.
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Nauwelijks was Jasper op weg, hij was gehuwd met Jenneke Verhagen uit
Lage Mierde, of hij werd vanuit een hinderlaag met een snaphaan beschoten. Van achter de heg had zijn belager op hem gevuurd: soodanigh in syn
hooft en aengesigt getroffen datter seer veele hagelkoorn in waren. Hij werd
terstond de Dunse herberg weer ingedragen en op een gammele stoel vastgehouden, omdat hij buyten sich selfs geraekte! De hagel zat in zijn voorhoofd en in zijn hals, terwijl zijn wangen grof doorzeefd waren. Alle
Esbekenaren waren dezelfde mening toegedaan: den voornoemde Jasper
soude van die schoot aenstonds den geest gaen geven! Maar de nog steeds hevig
bloedende ‘schutter’ uit Hilvarenbeek kwam weer tot zichzelf en wilde naar
huis. Buurman Peter Jan van de Sande, die op het punt stond op de Dunse
hei zand te gaan halen, bracht hem met de stortkar naar huis. Jasper was
echt een taaie. Als kind zijnde was hem reeds eerder bijna de adem afgesneden. In juni 1717 lag hij snakkend in bed. Hij had constant hevige pijnen
onder de korte ribben: synde in perikel om te sterven. Een dag eerder had Jan
Lemmens hem uyt de school comende ontrent het huys van Hendrik Bosmans
spelenderwijs bij zijn schouder gepakt. Hij gooide hem toen voorover, zodat
hij pijnlijk op de cant van een schooldoos was gevallen. Toch kwam hij weer
snel op adem.

Herbergierster op Dun
erg vrijgevig in 1740

I
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n het najaar van 1796 kreeg Adriaan van de Sande de schrik van zijn
leven toen hij bij zijn buurman Michiel Rombouts, hij woonde in een
hoeve tussen de Dunse Bergen en de stroom, het laatste nieuws wilde
doorgeven. Op de schuurvloer trof hij zijn overbuurman levenloos aan:
alwaer hij hem doot op syn rug vond leggen. Op 27 november deed chirurgijn
De Lang lijkschouwing. Het bleek duidelijk zelfmoord te zijn waarschijnlijk
veroorzaakt door de compressie van een koord off strop.
De 40-jarige Barbel Claessen, huisvrouw van de Lage Mierdenaar Antonie
Verhagen, had jaren eerder ook een verklaring moeten afleggen. Eind 1742
stond zij voor het Hoog Officie van ‘s-Hertogenbosch. Omstreeks Kerstmis
van dat jaar kwam, bij het vallen van de avond, een vreemde persoon haar
woonhuis binnen. Hij had een grauwe lange jas aan en op zijn rug droeg hij
eene leere valieske. Hij liep aan één kant kreupel en hij gaf te kennen dat hij
tot de Orde van Sint Franciscus hoorde. Meteen toen hij binnen was, vroeg
hij om een pintje bier, waarop Barbel antwoordde dat zij geen bier in huis
had.
Toen beval hij haar een glas jenever in te schenken. Ook dat bleek de huisvrouw, die op Wellenseind richting Dun woonde, niet voorradig te hebben.
Daarna riep hij dat hij ter plaatse wilde overnachten. Maar de alerte boerin
had geen extra bed ter beschikking. De ‘vreemde pater’ beval haar stro te
halen, zodat hij een comfortabel bedje kon maken. Wederom weigerde de
boerin en de brutale ‘Franciscaan’ ging zelf de schuur binnen. Toen hij zag
dat er wel degelijk stro op de schuurvloer lag, ontstak hij in toorn: Doe verdomde hex! Ik wou dat gij met uw strooij verbrand waart. Woest verdween de
rare snoeshaan.
Twee jaar eerder was deze ‘geestelijke’ ook al op Dun gesignaleerd. In 1740
getuigde de toen 70-jarige Maria Kemp, echtgenote van wijlen herbergier
Adriaen Schoormans, voor de Beekse schepenen. Ook de 24-jarige dochter
was van de partij.

Voor een aalmoes liet de Franciscaan ‘ den Bok’ links liggen in 1740

Op zekere dag klopte de bekende vreemdeling bij de Dunse herberg aan.
Hij had een bruine jas aan en op zijn rug bungelde dezelfde valies. Hij
vroeg, gaende over de eene zijde wat kreupel, een aalmoes. Elisabeth ging
de herberg binnen en kwam met een oortje (muntstukje) terug. De bedelaar weigerde echter met de woorden: Ik koome niet als een bedelaar, nee ik
koome van de ordre van St. Franciscus. Daarop ging de dochter de kelder in
om een pint bier te tappen.
Toen moeder Maria hoorde dat hij met een oortje niet tevreden was, presenteerde zij hem een stuiver. Ook daar was hij niet content mee en riep:
Ik ben geen bedelaar off schoyer. Ik koome van de ordre van Sinte Franciscus.
De erg vrijgevige herbergierster schonk hem daarop meteen een dubbeltje.
Zonder kommentaar vertrok de ‘rare Franciscaan’ en ze hebben hem op
Dun nooit meer terug gezien.
Meer dan 270 jaar later is men nog steeds vredig en vrijgevig op Dun. In
januari 2011 werd Ad de Bruin uit het Esbeekse Dun bekroond tot de beste
kastelein van Nederland. Maar was kasteleinsvrouw Maria Schoormans
‘den Bok’ in 1740 niet reeds voorgegaan, toen zij de zwervende Franciscaan
met de lange jas en het valieske tracteerde op een dubbeltje en een pint bier!
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Zwangere dienstmeid
ontvluchtte ‘den Bok’ in 1779
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Dienstmeid Christina uit Dun verdronk in augustus 1779 in de stroom

C

hristina Lucas werd te Lage Mierde als dochter van Adrianus Cor
stiaen Lucas en Maria Anna van de Ven de katholieke kerk binnengedragen: zij werd daar op de winterse 9 januari 1756 gedoopt. Bijna
een kwart eeuw later, op 21 augustus 1779, werd zij wederom ijskoud de
toren van Lage Mierde uitgedragen: dood en zwanger! De medicine doctor
van Hooge Mierde, Petrus Josephus Fuchs en de chirurgijn Antoni van de
Waeter uit Bladel kwamen naar Lage Mierde om het lichaam te visiteren.
Dit in opdracht van de hoogschout van Den Bosch; de zaak was in handen
van de Raad van Brabant gegeven.

Op het dode lichaam werd moeder naekt ontkleed sijnde, van het hoofd tot
aen de voeten, geene kwetsure bevonden, maar door het water seer geswollen en
aen het vervellen. Toen het lijk de toren werd uitgedragen rapporteerde de
chirurgijn dat het dode lighaem is ontvallen een vrught, sijnde een meijsje naar
gissing. De foetus was drie maanden oud sijnde volledig wel geschapen! De
Mierdse schepenen Willem Huybrechts, Cornelis van Hasendonk, Antoni
Verhagen en Jan Cobus Luyten legden mede getuigenis af van dit macabere
gebeuren.
Behalve het afgaen en ontschoten van de vrught werden geen uiterlijke verwondingen geconstateerd. Voorzichtig werd de vraag gesteld of zij niet veel
ligt in het water geworpen en door een ander vermoord mogte weezen! Zij was
immers door het inswellen van water verstikt, waerdoor de dood is moeten
volgen.
Meer dan drie jaar was Christina Lucas al dienstmaagd geweest op de
hoeve van Cornelis Havermans op het Esbeekse Dun, de latere ‘In den
Bockenreijder’. Haar nicht woonde in Turnhout. Al enkele malen had zij
haar ontboden om op bezoek te komen. Baas Havermans had haar permissie gegeven en in de nacht van 14 op 15 augustus 1779 was zij omstreeks
twee uur vanuit Dun vertrokken.
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De 60 jarige Dunse boer had ‘s avonds voor hij naar bed ging nog gezegd
tegen Christina dat zij zo vroeg niet op weg moest gaan maar liever moest
wagten tot dat het helder was, om dan beter te konnen sien waar sij heen
ging. De meid antwoordde echter dat zij niet bang was en de weg wel zou
vinden. Bovendien was de koelte aangenaam. In verband met de enorme
hitte mocht zij van haar superieur zelfs een dag later terugkomen!
De boer had haar in de nacht van zaterdag op zondag niet zien vertrekken
want hij lag naast zijn zoon Michiel in bed. De oudste zoon, de 27 jarige
Willem Havermans die ook moest getuigen, lag ook al in bed en sliep bij
den schaepherder en den beesten hoeder. Dat de dienstmeid niet was terug
gekeerd, was voor de familie Havermans niet zo bijzonder. Wellicht was
zij ziek geworden of had sij sig selven bij een ander verhuurt. Zowel de vader
als de zoon verklaarden nog dat er ooijt eenig verschil tussen een van het huysgesin geweest was. De jongste zoon Michiel verklaarde bovendien dat hij
de dienstmeid nooijt heeft aangeweese tot vleeschelijke conversatie en nimmer
heeft aengeraekt. Michiel had wel van zijn zuster Hellen vernomen dat de
dienstmeid een stoffe jak en een gestreepte rok aan had.

Boomschenders
te schande gezet in 1740

O
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p het einde van de zeventiende eeuw werd in Beek een resolutie
aangenomen tegen bedelaars en ‘schamele kinderen’. Steeds vaker
en in steeds meer groten getale kwamen dagelijks diverse personen
langs de deuren hunne aelmoesen eyssen. Vanaf nu mochten geen kinderen
boven de twaalf jaar en alle andere bejaarde personen langs de deur gaan
om te bedelen. Alle arme kinderen in Esbeek en Beek geboren mochten
slechts tweemaal per week ‘aalmoezen verzamelen’, te weten des maandags
en des vrijdags. Het kwam ook steeds vaker voor dat men in het geheim hei
maaide en turf stak op plaatsen en tijden dat dit verboden was. Ook kwam
er een verbod tegen het laten logeren van lichtveerdige vrouwspersonen die
bevrucht zijn. De Tafel van de Heilige Geest, een plaatselijke organisatie
die opkwam voor de allerarmsten, kon het niet meer opgebracht krijgen om
dergelijke personen te voeden.

In Hilvarenbeek werd op het marktveld tegen een van de westelijke steunberen van de toren een kaeck opgesteld, zodat quaetdoenders en vagabonden
ten exempel werden gestraft! Het gebeurde ook steeds dat eiken heesters en
bomen werden gekapt, die nog groen en wasschende waren. Die zich toch
schuldig maakte zou als boomschender publiekelijk aan den lijve worden
gestraft.
Cornelis van Heusden beurde drie gulden voor het maken van een bordje
van der straffe der boomschenderij. Later maakte Jan Vingerhoets nog
borden van goed droog eiken hout ter grootte van 18 duim lang, 12 duim
breed en 1 duim dik. Op de borden die tegen de handwijzers genageld
werden, werd Straf der Boomschenders geschilderd.
Op verschillende plaatsen werden ook rog, klaver, ganzetongen en gewoon
gras afgesneden in andermans veld. Ook liet men beesten langs het koren
in de heggen weiden. Wederom werd gedreigd met geseling, gijzeling en
bannissement.

De plaatselijke ‘schutters’ werd bevolen de brutale overtreders onmiddellijk
op het raadhuis te brengen, waarna men eenige teid aan de Caak te pronk
gezet zoude worden!
In Esbeek werd Gerrit Rijkers uit de Groenstraat, later woonde Willeke
Abrahams op die plaats, als nieuwbakken rotmeester aangesteld. Hij gaf
leiding aan vier personen (een rot), die elke nacht door de akkers en langs
de boerderijen moesten patrouilleren. Dat diende te gebeuren van mei tot
en met september. Men waakte van ‘s avonds acht uur tot en met ‘s morgens zes uur, opdat de hof- en veldvruchten niet zouden worden geroofd.
Alle verordeningen stonden overigens netjes beschreven in het ‘Reglement
op de gemeint’, dat vaak het Keurboek werd genoemd. Uiteindelijk konden
de allerarmsten toch nog wel terecht: het ‘plukbosch’ of ‘sprokkelbosch’
stond voor hen open. Daar mocht men spellen versamelen zoveel men op
een kruiwagen laden kon.
Op 19 augustus 1774 werd Hendrik van den Nieuwenhuysen te Esbeek
beboet vanwege het laten rondlopen van een ‘ongeknuppelde’ hond. Op
4 november 1773 werd Esbekenaar Nicolaas Schellekens met 10 gouden
realen beboet, omdat zijn knecht Jacobus van Antwerpen clandestien gejaagd had.
63

Adriaan van de Biggelaar velde onversaagd clandestien een wilg in 2011

Fatale brand
in pachtboerderij in 1880

O

p 30 april 1842 ontstond er in Beek achter de kerk een geweldige
brand, waarbij 13 huizen in vlammen opgingen. Niet minder dan
18 gezinnen waren gedupeerd door deze wrede daad. Men ging er
immers van uit dat brandstichting de oorzaak was. Op 17 mei van dat jaar
werd de 30 jarige Beekse timmerman Adriaen van Esch opgepakt vanwege
het leggen van brandbrieven. Gedupeerd was ook de weduwe Hesselmans
op 31 oktober 1876. Een 11 jarige knaap had zich misdeeld gevoeld bij ‘het
uitdelen van een aantal vruchten’. Uit wraak zette hij met een lucifer het
strooien dak in vlam.
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Op 23 augustus 1929 stichtte een knaap uit Goirle opzettelijk brand in de
Beeksche Heide. Hij reed op de fiets door de hei, stak een sigaar aan en
daarmee ook de gortdroge heide. Hij dacht dat hij drie gulden kon verdienen met het bluswerk, maar hij kreeg echter drie maanden en werd ontoerekeningsvatbaar verklaard.
Op 24 augustus 1926 brandde de rokerij bij slager Simons geheel uit, waarbij twee varkens ‘voortijdig’ stierven. Bij Frans de Laat in Esbeek kwamen
op 13 augustus 1930, behalve het werkpaard, ook enkele varkens door het
vuur om. De oorzaak van de brand was niet bekend, maar de exacte schade
wel degelijk: ƒ 10.000,-. De woning bleef gelukkig ‘nog even’ gespaard.
De brand bij Peter Maas op het toenmalige Hoogeind (nu Groenstraat)
in Esbeek was veel dramatischer. Hij was uiteraard niet verzekerd en hij
verloor zijn boerderij met de gehele inboedel en geraakte hiermee tot eenen
volslagen staat van armoede. De oude hoeve stond juist ten oosten van de
boerderij van Jan van de Sanden en even ver van de straat verwijderd. De
grote ‘hoven’ ervoor waren voorpotingen. De hoeve van Maas is nooit meer
opgebouwd. Wellicht gingen zij daarna wonen in een huisje aan het zandpad er tegenover; in 1889 woonde er immers de weduwe Peter Maas.

Op de plaats van de brand werd Mathijs Maes eerder op 31 augustus 1659
geboren, vertrok naar Rovert en werd de stamvader van de latere familie
Van Roovert in Esbeek.
Het boerderijtje van Cornelis Brouwers in Esbeek, dat al in de as lag voordat de brandweer arriveerde, bestond grotendeels uit hout, stro en gevlochten tenen. Het armoedige boerderijtje stond in 1890 nog aan de zuidkant
van de Tuldensedijk. Het is niet meer opgebouwd.
In 1828 bezat Jan Adriaan Prinsen de aloude hoeve de Craenmeer en zijn
broer Nicolaas Adriaan Prinsen had hoeve de Leuter in eigendom. Dan
bezat Cornelis Prinsen nog een boerderij in de Braken, gelegen aan het
oude zandpad achter de huidige visvijver aan de Tuldensedijk. Later werd
de hoeve aan Jan van Laarhoven verpacht: de Prinsen zaten er warmpjes bij!
Op een zondagmorgen in 1880 waren Jan en zijn vrouw in Hilvarenbeek
naar de kerk, terwijl hun drie kleine kinderen alleen thuis bleven. Voordat
men weer thuis was stond de boerderij al in lichterlaaie. Vermoedelijk was
de brand ontstaan door onvoorzichtigheid van de kinderen. De gebouwen
waren verzekerd voor 800 gulden maar de inboedel met de totale verzamelde oogst en het vee niet. Familie Van Laarhoven verviel tot de bedelstaf. De
boerderij is nooit meer opgebouwd.
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De plaats van boerderij Maas die in de negentiende eeuw totaal verbrandde

Antwerpse weeskinderen
in de kost op Dun in 1619

I

n 1617 boerde Heyndrick Cornelissen Celen te Esbeek op Dun. Zijn
zoon Aert was een redelijke boer en werd in 1656 aan verponding aangeslagen voor ƒ 10:16:12. Diens zoon Hendrick Aert Celen bracht het
er slechter van af. In een attestatie verklaren de schepenen van Beek dat
de borgemeester op 29 maart 1714 geprobeerd had om ‘publiek en voor
alleman’ de erfelijke goederen van Hendrick te verhuren. Meer dan drie
eeuwen later zou hier uitspanning ‘In den Bockenreijder’ worden ingericht.
Enkele percelen die bij de oude hoeve hoorden waren: Dries de Geul, Land
daer neven, Groese op de Geul, Land daer neven, Vreyssen Acker, Land op de
Geul, Land d’r teynden.
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Pierken en Hansken woonden in 1619 samen in ‘ den Bok’ op Dun

In 1617 bleek Pierken Andriessen uit Antwerpen op deze hoeve besteed te
zijn. Hij was toen ruim vier jaar oud en Hendrick Celen kreeg een vergoeding van 16 gulden per jaar. Doch dit Pierken zou niet het enige weeskind
zijn dat hier op Dun ondergebracht zou worden.
Lijntien Adriaenssen uit Reusel, die gehuwd was met Adriaen Jansen, was
jarenlang bemiddelaarster voor het plaatsen van weeskinderen en vondelingen in de Kempen. Op 1 september 1614 had ze de zes jarige Dierick
Dicvoort onderkomen ende miserabel in de kost. Op 19 juni 1615 werd ‘haar
eigen zoon’ Bartholomeus geruild tegen de anderhalf jaar oude Hansken
van Swijnen. Toen in 1619 Bartholomeus definitief in Reusel kwam
wonen, hij zou als Bartholomeus Spoormans de geschiedenis in gaan, werd
Hansken ondergebracht onder Hilvarenbeeck bij Leegemier. Het bleek wederom Heyndrick Cornelissen Celen op Dun te zijn.
Op 9 december 1628 zou Hansken Esbeek verlaten: thuys cummen ende int
vondelinck huys gesonden. Op 16 jarige leeftijd werd Hansken int jongenshuys
geplaatst. Dit was het internaat voor de oudere jongens: het Knechtjeshuis.
Het voorgebouw van de Technische School op de Paardenmarkt te
Antwerpen is nog een gedeelte van dat Knechtjeshuis.
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Blijkens enkele visitaties in 1653 verbleven in Beek de 14 jarige Mayken
Bavo en de negen maanden oude Jenneken vander Doenck. De eerste is
wel gehauden dan cleyn en loopende ooghen; de tweede wordt een slap kindt
genoemd. Toen bovengenoemd Mayken overigens in 1643 gevisiteerd
werd, zat er al duidelijk geen groei in: twee cromme armkens en twee cromme
ribben. De zeven jarige Mayken Havers die bij Jan Poelen inwoonde was
echter een fraij kint! Voegen we aan de rij met ‘Beekse meisjes’ de gezonde
knaap Joseph de Roij toe. Hij was, zeven weken oud, op 9 januari 1649 in
Beek terecht gekomen bij Peter Cornelis Naaykens en zijn vrouw Mayken.
Deze Joseph moet ‘t huys comen tegen dat de kleeren versleten zijn! Dat gebeurde exact op 20 augustus 1660: thuis gecomen en int Vondelinckhuis
gesonden.
In Beek is wel even een ‘maagdenhuis’ gepland. Op 22 december 1609 werd
uit de nalatenschap van Barbara van de Ven in een akte de lokatie bekend:
omme haerder beyde huyse ende hoff geleghe tot Beke in de Coeystraete. Vijf
meisjes zouden er in het schamel maegden huys worden ondergebracht: twee
in de keuken, twee in de kamer en een in het bakhuisje.

Transporteur aan
noordkant Mostaard in 1610

B
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egin zeventiende eeuw begon het vrachtverkeer in Beek weer wat
op te leven. Talloze Beekse voerlui waren als vrachtrijders actief
tussen Luik en Breda en tussen Antwerpen en Den Bosch. In de
Gelderstraat bij de Tolbrug was een tolhuis ingericht, waar een tollenaar
van de grote zwijgende Brabantse landtol gestationeerd was. Ook Aken en
Keulen werden toen bevracht, terwijl ze onderweg ook handel dreven in de
teutendorpen. Ook vreemde voerlui kozen hun route over Hilvarenbeek;
de Lommelaars reden via Esbeek en Rovert. Vaak reed men uit veiligheid
in colonne over de vaak erbarmelijke slecht begaanbare heerbanen. De normale transporteur uit die tijd had minimaal een huifkar die altijd met ijzer
was beslagen. Behalve tweewielige karren had men natuurlijk ook vierwielige wagens. Grote karren werden bespannen met meerdere paarden. Langs
alle banen hadden de voerlieden vaste afspanningen, zoals enkele herbergen aan de Mostaard. Hier werd uitgerust, de paarden werden gewisseld en
men kon overnachten.
De bekende Antwerpse boekdrukker Moretus die op weg was naar Den
Bosch, stak bij Lage Mierde de grens over richting Esbeek. Hij noteerde in
zijn reisverslag hoe hij lanckx seer moeylycke wegen Hilvarenbeek passeerde.
In 1742 probeerde een voerman uit Maastricht bij zekere Catharina van
Heesch, herbergierster op den Mostaert, een voorspanpaard te lenen om
zijn weg naar Bladel te kunnen vervolgen. De weg was door het veelvuldig gebruik van Luikse voerlieden, ingespannen met ses, seven en dickwils
meer paerden, zo kapot gereden dat hij niet meer verder kon. Bovendien
was de Esbeekse heerbaan, 40 voet of 11,5 meter breed, heel gebrooken en
door den vorst en sneeuw genoegsaem onbruijkbaar. Peter Jan Claes Wouter
Otten alias den Wilden woonde in Esbeek aan de Mostaard. Hij was een
groot en zeer bekende vrachtvervoerder en wordt in het tolboek van Beek
uit 1610-1611 diverse malen vermeld.

Een latere Esbeekse transporteur: Janus Hamers met zijn vrachtauto

In september 1610 vervoerde hij 5 tonnen haring. In oktober bestond zijn
vracht uit 12 veertel zaad. Een maand later bracht hij 3,75 aam traan weg.
In december laadde hij wijn en spijkers. In 1611 liet hij onder andere raapkoek, zaad en olie als vracht aantekenen. Zijn vader, getrouwd met Lysken
Jan Gyben uit de Gestelse Broeksie, was ook voerman en die woonde op
de Biest. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was hij samen met zijn zoons expediteur van katoen, olie, specerijen, suiker, graan en krenten. Peter was
gehuwd met Heylwich van Spreeuwel, kleindochter van de bekende Beekse
vrachtrijder Willem Wouter Naaykens. Peter werkte samen met zijn broer
Wouter, een van de grootste transporteurs uit Beek.
Peter kreeg drie kinderen: Niclaes, Mayken en Lysbert. In 1656 verkochten
zij hun ouderlijke hoeve met aangelag en hof te Esbeek ter plaetsen genoempt
den Mostart, aldaer aen de gemeyn baen. Koper was Jan Aert Lom. Hij was
de zoon van Aert Henrick Lombarts die in 1595 in Esbeek kuiper was. In
1567 woonde transporteur Jan van Vucht al in de hoeve. Nu woont familie
Van Helvoirt op die plaats.
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Architect Van Buytenen
verbouwde kerk in 1936

G
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edurende de zomer van 2010 stond de Esbeekse kerktoren geheel
in de steigers. Sinds 1936 was er, op de nieuwe koperen omloop
en een aantal leien na, nauwelijks nog enig onderhoud gepleegd
aan het inmiddels tot Rijksmonument verheven kerkgebouw. Dat was ook
het jaar dat pastoor Houben de kerk uit 1889, die spoedig te klein bleek,
geheel herbouwde. Voorheen was Houben bouwpastoor geweest in Vught,
doch het bisdom achtte het beter dat hij zich in een rustiger Brabants dorp
vestigde. Vrij snel gaf hij het Architecten Bureau Vervest de opdracht een
totaal nieuwe kerk te tekenen. De eerste tekeningen waarbij de toren boven
het priesterkoor zou komen, werden door het bisdom prompt afgekeurd.
Het ontwerp van architect ir. J.C. van Buytenen werd te monumentaal
bevonden.
De huidige kerk werd opgetrokken op de oude funderingen. Uit
sent imentele overwegingen vond
de pastoor dat de triomfboog, pilasters en toren moesten blijven
staan. De kerk werd uitgebreid met
de twee zijg angen, de kinderkapel en de sacristie. Verder werden
de pastorie en het parochiehuis to
taal verbouwd, waarna nog de St.
Cornelius kapel werd ont worpen.
De Tilburgse firma Struycken was
de aannemer en veel metselaars
kwamen per fiets uit Boxtel. Dat
het vakbekwame metselaars waren
kunnen we nu nog zien aan de
aanzetten, sierbanden en boog
De kerk van pastoor Houben uit
1936 in de steigers in 2010
stukken. Deze vaklieden bekapten

ook zelf de stenen; het waren kloostermoppen. Speciale aandacht kregen de
‘gedrukte spitsboogramen’ in de zijgevels.
In de slaapkamer van Houben, in het verbindingsstuk tussen kerk en pastorie, was in de vloer een luik gemaakt. Daaronder bevond zich een gemetselde badkuip die met een handpomp kon worden gevuld. Tijdens de bouw
zou de pastoor in het oude schoolhuis gaan wonen. Doch hij bedacht zich
en bleef met de huishoudster en Van Buytenen in de pastorie wonen. De
Eindhovense architect was ook uitvoerder en hij ging alleen in het weekend
met zijn DKW-motor naar huis.
De wijzers en het haantje op de toren werden hergebruikt. De deuren
werden vervaardigd uit zwaar eikenhout in visgraatmodel met siersmeedwerk. Het fraai siersmeedwerk zoals de hekken op het priesterkoor en bij de
doopkapel, evenals de verlichtingskronen, werden door de plaatselijke smid
Gerrit de Kok gesmeed.
Het overige smeedwerk met name de doopvont, de kandelaars, de Gods
lamp en het tabernakel kwamen uit handen van de Tilburgse siersmid
Kloosterman. De tegels in de kerk kwamen uit Geldermalsen, die men
als tweede keus goedkoop kon krijgen. Het priesterkoor werd geplaveid
met Noorse leisteen. Kunstenaar Bert Termote uit Voorburg beeldhouwde de kruisweg evenals de beelden in de kerststal. De communiebanken
en het altaar werden in marmer uitgevoerd. De Esbeekse aannemer A.
Rosch leverde de kerkbanken. De leien van het dak werden in de Belgische
Ardennen gekocht. Fons Roijmans uit Bladel, de overgrootvader van
Thomas en Jasmijn van Helvoirt, vertelde mij enige jaren geleden dat hij in
‘36 de leien op de toren had bevestigd!
Voor de verwarming van de kerk had men een eigen systeem bedacht. In
de spouw van de triomfboogmuur zitten twee rookkanalen die verwarmd
konden worden door twee hout- of kolenkachels. Een aan de kant van de
kinderkapel en de andere aan de zijde van de sacristie. Achter de beeldplateaus zitten nisgaten, waardoor de verwarmde lucht kon binnenstromen.
Helaas bleek de werking van het systeem geen groot succes te zijn. Van
Buytenen vertelde onlangs een mooi voorbeeld van het wispelturige karakter van Houben. “De Esbeekse pastoor liet doorschemeren dat de aannemer
veel verdiend had aan de kerk. Toen toonde Struycken een nota waaruit
bleek dat hij 1000 gulden tekort kwam. De pastoor gaf hem direct ƒ 1000,contant! Even later wilde de aannemer een nieuwe afvoerbuis van ƒ 5,- aanleggen. Houben protesteerde: te duur!”. Van de eerste kerk resteert, behalve
de haan, slechts de mooie smeedijzeren poort van de Antoniuskapel. Die
hangt wel gerestaureerd in de Esbeekseweg (35) in de beukenhaag.
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Het maken van de bekisting is maar kinderspel

Het storten van het beton kost meer kracht

Losschieten op Dun liep
danig uit de hand in 1749

H

et Leidsche Dagblad berichtte op 23 juli 1893: Te Hilvarenbeek is
de groote boerderij met huis en stalling van de heer Huysmans afgebrand. Men vermoedt kwaadwilligheid. De laatste bewoner was G.
Rombouts geweest. Boeren die eerder daar op die Dunse hoeve woonden
waren Jan Hendrik Verbanit en Peter Hermans. Anthony Peters boerde er
sinds 1721. Zijn hoeve stond tussen de stroom en de voet van de Dunse
Bergen. Nu resteert niets meer dan een bolle akker begroeid met aangeplante naaldbomen en omzoomd door oude wallen. Het pad tussen de
Dunse Dijk en de voormalige hoeve ligt er nog. Anthony Peters bewerkte er
gestaag de volgende percelen:
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- Aenstede
- cleyn Drieschken
- achterste Beemdeke
- halven Dunsen Acker

- ’t Landt
- voorst Beemdeke
- Sleemans Acker
- Acker aent Heyvelt

- grooten Driesch
- Bussers Beemt
- Kievits Driesch

In deze hoeve op Dun was de aanstaande bruid van Jan Vromans geboren. Op 8 november 1749 ging Jan Vromans met de Dunse lieftallige Anna
Antonie Peters in Hilvarenbeek in ondertrouw. En dat moest natuurlijk gevierd worden bij de buurman en herbergier Spoormans juist links voor de
witte brug op Dun. Jan zelf was geboortig van Weelde, maar woonde in
Hooge Mierde. De jongelui die uitgenodigd waren op de vooy kwamen dan
ook uit Hooge Mierde en Dun. Andere benamingen die we tegenkwamen
voor deze oude traditie zijn: kwanselbier en rijbier. Ook komen we in de archieven boxembier tegen. In latere tijd werd ook wel de term ‘losschieten’
gebruikt.
Het ging er in elk geval om dat er gratis bier geschonken werd op de gezondheid van het aanstaande bruidspaar. Door de tap werd de ‘aantekening’
beklonken. Ook was het een soort afscheidscadeau aan de achterblijvende

jongelui uit de buurt. Michiel Verhagen uit Hooge Mierde was zo iemand.
Mensen die niet tot de buurt behoorden, konden uiteraard het zelf betalen.
‘s Avonds laat kwamen ook Adriaan en Jan van Spaendonk uit Hooge
Mierde de herberg binnen, ieder voorsien met een snaphaan. Dat zij met de
wapenen uit de voeten konden was al langer bekend. Hun vader, Willem
van Spaendonk, was oppasser in de Mierden. Toen de gebroeders Van
Spaendonk aanstalten maakten om te vertrekken maakten ze enige woorden en verschil met Elisabeth, de zuster van Jan Schoormans, over het betaelen van het gelagh. Schoormans sommeerde de Mierdenaren verschillende
keren om zijn herberg te verlaten. Toen dat uiteindelijk lukte riep Adriaan
van Spaendonk woest: Ick sal het huys in brant schieten, terwijl al het volck
daer in is! Onze kastelein probeerde te sussen: Dat is niet fray gesproken om
het huys in brant te schieten. Waarop Van Spaendonk resoluut antwoordde:
Dat sal ick niet laten, vooral die er in huys of in de camer sijn! En plotseling stiet hij in mediaat met den tromp van syn snaphaan op syn lijff aen.
Dappere Schoormans reageerde onmiddellijk en er ontstond een geweldige
worsteling. Ook binnen in de herberg brak een ongekend tumult los. Jan
van Spaendonk gaf bij Philip Willems een flinke snede door syn aengesigt.
Volgens getuige Hendrik Nouwen had het slachtoffer niemand een quaet
woord hooren geven. Het leek wel een ‘Mierdse afrekening’ binnen Esbeek!

Vroeger, voor de bekende ‘ den Bok’, feestte men in herberg Schoormans
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Tulderse bijenschansen
uit 1387 uniek in Nederland

S

inds mensenheugenis is de heide het domein van de bijen geweest.
Gedurende de Middeleeuwen waren bijenwas en honing als verlichtingsmiddel (waskaarsen) en zoetstof van zeer groot belang. De pachter van de Tulderhoeve moest tot in de zestiende eeuw elk jaar 10 pond was
betalen, terwijl hij de honingproductie en de bijenzwermen met de eigenaar
moest delen. Het oudste contract, uit 1387, laat zien dat de pachter elk jaar
13 mud rogge diende te betalen. Jaarlijks kwam daar een heffing van 10
pond was bij en dat werd later drie gulden.
Bijna alle Esbeekse boeren hadden enkele bijenkorven ofwel biestocken. In boedelbeschrijvingen treffen we ook bijenhallen, bijenstoelen en
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Jan van Helvoirt vond de authentieke bijenschansen in 2011 terug

bijenkleden aan. Zelfs ambachtslieden hielden bijen. Zo had wagenmaker
Hendrik de Hont in de Gelderstraat in 1721 32 stokken. Vleeshouwer Jan
Wuestenborchs bezat in 1687 ses biestocken met de hall. Natuurlijk waren
er in Esbeek ook gespecialiseerde imkers zoals Dierck Aertss van Dun omstreeks 1580. Zijn nakomelingen zouden de naam Biemans gaan voeren.
In 1623 leed Esbekenaar Peter Adriaens van Dun door een brand zware
schade, soe in zynen huysinge als bieën.
Sinds de achttiende eeuw kwamen de bijenstallen in zwang. Het waren
eenvoudige gebouwtjes die beschutting boden tegen regen en wind. In
die hallen stonden de korven of ‘stokken’ op stellages (stoelen) opgesteld.
In 1720 stonden er 35 stokken op Tulder. Na 1860 zou de houten bijenkast het als wooneenheid gaan overnemen van de zwakke bijenkorf van
roggestro.
De oudste plaats waar de korven werden gestald zijn de bijenschansen.
Officieel is er in Nederland nog maar één originele bijenschans over. Maar
daar komt nu verandering in. De gevonden schansen binnen de oude
wallen in het Esbeekse Broekeling kunnen best omstreeks 1250 zijn aangelegd. De bijenschans op de Naardereng bij Huizen was tot nu toe nog het
enige monument.
Deze bijenschans is aangelegd in een oude leemkuil. De drie schansen bij
Broekeling liggen keurig tegen de buitenwal van het voormalige ingegraven
Breuckelen. De pachter gebruikte Broekeling om op de gevormde beemden
hooi te winnen. Door de omwalling kon het geheel door het stroompje dat
er door liep bevloeid worden. Pas omstreeks 1930 werd het gebied door Van
Puyenbroek onder water gezet.
De bijenschans bestond uit een bijna carrévormige aarden wal. De grootte
was ongeveer tien bij twintig meter. De opening was gericht op het oosten,
waardoor de vroege zon de korven mooi opwarmde en de bijen snel actief
werden. Op de wal zorgde de begroeiing dat de latere sterke zon de korven
wat verkoeling bood. Het geheel bood ook beschutting tegen de wind.
Terwijl in de lente talloze voerlieden naar Holland reden met bijstocken om
op de blommen te vliegen, vond in de nazomer de omgekeerde trek plaats.
Honderden ‘biestokken’ gingen naar de Tuldersche Heide. Dat bracht uiteraard veel vertier en daarom werd op 17 september daar kermis gehouden.
De mede, een alcoholische drank die door de imkers werd geproduceerd,
werd tegen het eind van de Middeleeuwen door wijn verdrongen.
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Dunse boeren vochten
na Beekse kermis in 1791

O

p het nu bijna uitgestorven gehucht Dun, tussen Lage Mierde en
Esbeek, boerde Cornelis Havermans op de hoeve, waar sinds 1938
‘In den Bockenreijder’ geexploiteerd wordt. Met zijn twee zonen
Michiel en Willem en zijn dochter Helena bestierde hij de centraal gelegen Dunse hoeve, gelegen aan de oude zandweg van de Koevoirt naar de
Hertgang. Voor hem boerde Peter Adriaen Damen er. De belendende gronden waren:
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- Land op de Geul
- Maijke aan de Aa
- Dries aende Brugge
- Land daer aangelegen

- helft van de Geul
- aenstede van Woestenburg
- helft van de Aenstede tot Dun
- het Nieuw Erff

Juist ten noorden van het laatst genoemde perceel Nieuw Erf staat nu de
Bockenreijder met terras. In de periode dat Cornelis op Dun boerde werd
ook de Dunse Dijk aangelegd en werd de eeuwenoude rust enigszins verstoord door het sterk toegenomen handelsverkeer. Cornelis met zijn twee
zonen verstoorden ook regelmatig de rust op Dun en in de archieven blijkt
dat zij vaak hun boekje te buiten gingen.
In december 1780 had hij met zijn buurman en herbergier Dirk Roosen
op de boerderij van Jan Vingerhoets, in de Hoolstraat (nu Elzenstraat) te
Lage Mierde, enkele varkens geslacht. Een hoeveelheid spek werd clandestien op Dun bij Havermans verstopt. Diens vrouw en zijn zoon Willem
vielen prompt door de mand toen een commissie hen aan de tand voelde en
er huiszoeking deed. Belastingontduiking en frauderen mocht en mag niet:
ook niet bij ‘den Bok’!
Op 23 februari 1786 deelden de drie kinderen Havermans de ouderlijke
hoeve. Blijkbaar was Cornelis ook in het bezit van de hoeve op de Coevoirt

gekomen, want zijn kinderen verdeelden die gronden. Zoon Michiel trouwde met Elizabeth Jan van Besouw en ging op de ouderlijke hoeve ‘den Bok’
wonen.
Op zondagmiddag 15 september 1791 liep zowat de gehele buurtschap
Dun, waaronder de families Van Dijk, Rosen, Hermans en Peeters, wellicht
komende van de Beekse kermis via de Lange Gracht door de heide naar
huis. Ze werden achtervolgd door Willem Havermans die zoon Adriaan
Rosen plotseling aanviel en op de grond gooide. De vechtenden werden
vlug door de overige Dunse boeren gescheiden, maar Havermans wist nog
flink in de hand van Rosen te bijten. Plotseling vloog Willem Havermans
vader Dirk Rosen aan, gooide hem op de grond en sloeg met de vuyst in ‘t
aengesigt. Bovendien sneed hij met zijn mes door zijn hoed en veroorzaakte
enkele flinke verwondingen: -boven de regter oog een sneede; -een wondeke
in den regteren ooghoek; -een sneedje in den tip van de neus; -een groote contusie op de linker oog en onder deselve oog. Rosen riep in toorn: Ick sal u gaan
beklaagen! Waarop Havermans botweg antwoordde: Dan sult gij moeten
sterven! Een jaar eerder had Willem overigens nog behoorlijk gevochten in
herberg ‘de Valk’ naast de kerk in Beek, nu ‘Sint Petrus’. De dienstmeid
Hendrina Schilders was getuige dat Havermans twee keer Jan Haagen
tegen de vlakte sloeg: eens tegens d’ hael en de tweede reys voor de kelder.

Het gevecht vond plaats op de Lange Gracht op 15 september 1791
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Esbekenaren met een Franse
achternaam uit 1779

L

open we door het telefoonboek dan kom je onder Esbeek enkele
namen tegen die een ‘vreemde’ afkomst verraden. Hoewel je vooral
‘Duitse namen’ zou verwachten zijn het warempel toch enkele Franse
familienamen die ons meteen in het oog springen. De welluidende namen
Courbois en Mouschaers zijn daar duidelijke voorbeelden van: ze klinken
anders dan Maas, Bruurs, Lambrechts en Schellekens. De meest bekende
Franse naam in Esbeek is echter Maillé.
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Jules Maillé poseert in de jonge aanplant op Landgoed De Utrecht

Joseph Maillij werd in 1779 geboren in Wallonië. Deze verre voorvader
van Henk Maillé zag het eerste levenslicht op 17 augustus in het stadje stad
Mons. Onze zuiderburen noemen het steevast Bergen. De Hilvarenbeekse
journalist en heemliefhebber pur-sang Ton de Jong, besteedde onlangs
aandacht aan de herkomst van deze volbloed Franse familie in het Beekse
heemkundig tijdschrift ‘Tussen Paradijs en Toekomst’. Joseph was schaapsherder in de toen al armoedige streek en dat bracht uiteraard te weinig geld
in het laatje. Samen met zijn vrouw Maria Colmantz wisten zij dagelijks
hun negen kinderen tellende gezin met noeste arbeid maar mondjesmaat te
voeden.
In 1823 vertrok hij met zijn gezin richting het noorden. In het zuidwesten van Drenthe streek hij neer in Wilhelminaoord, een plaatsje vlak
tegen de Friese grens. Als deel van een groep Belgische kolonisten werd
Joseph Maillij ingeschreven als ‘Maillé’. Het dorp Wilhelminaoord werd
in 1818 gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid die in de omgeving een grootschalige ontginning van de immense heide startte. De kansarme mensen kregen door de gereformeerde maatschappij een eenvoudige
woning en een klein lapje grond aangeboden. Later verhuisde het gezin naar
Veenhuizen en Willemsoord. Nadat Maillé zich had opgewerkt tot ‘vrijboer’ stierf hij in 1855. De emigratie naar Drenthe moet hem goed hebben
gedaan, want één van zijn zonen kreeg de voornamen ‘Julius Caesar’.
Achterkleinzoon Jules Maillé vestigde zich in 1906 vanuit het Friese West
stellingwerf op Boschwachterij De Bolgoor op Landgoed De Utrecht.
Tussen 1906 en 1940 bekleedde hij de funktie van opzichter voor de Heide
maatschappij. Zoon Geert werd geboren op 18 juli 1909. De lagere school
doorliep hij in Hooge Mierde en in Arnhem bezocht hij de bosbouwschool.
Nadat het gezin Maillé in 1932 van Bolgoor naar Duivelsrijt was verhuisd,
volgde hij zijn vader in 1936 op. Geert legde zijn functie in 1969 neer
en hij kon terugkijken op een actief verenigingsleven alhier. Bestuurslid
Oranjevereniging: tijdens koninginnedag werden spelletjes georganiseerd
op de voormalige paardenwei van De Utrecht, het latere voetbalveld van
Tuldania. Initiatiefnemer voetbalclub Tuldania: daar hij niet Katholiek was
mocht hij slechts zitting nemen in het elftalcommissie en niet in het bestuur. Bestuurslid IJsclub De Flaes: Geert veegde zelf ooit een baan van
exact 400 meter. Verder was hij penningmeester van het Begrafenisfonds
van de Heidemij. In Wilhelminaoord kan men nog de authentieke woningen van de voormalige kolonisten bekijken. Of blijft nazaat Henk liever in
de Zes Woningen tussen zijn verzameling eiken op zijn lauweren rusten?
Dat mag ... zelfs met de Franse slag!
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Proefboerderij Unitas
opgericht op 15 oktober 1929

I

n 1929 werd in de Bloemenstaat een nieuwe boterfabriek gebouwd voor
Hilvarenbeek, Esbeek en de Biest. Vanaf 4 juni van dat jaar werden de
activiteiten in het Esbeekse boterfabriekje daarom stop gezet. De coöperatieve vereniging Unitas werd toen ook opgeheven. Doch de naam Unitas
zou spoedig een nieuw leven worden ingeblazen.
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De Goessche Courant meldde op 27 december 1929: “Dertig leden van
den N.C.B. zullen voor gezamenlijke rekening te Esbeek een proefboerderij
gaan exploiteren, met de bedoeling aan te tonen, dat op een klein bedrijfje
zowel met varkensfokken als met -mesten, en daartevens een doelmatige
kippenhouderij een redelijk bestaan is te verdienen. Na verloop van tijd
hoopt men het bedrijf (men zou het een voorbeeld-bedrijf kunnen noemen)
uit te breiden tot andere takken van den landbouw. Er werd uitsluitend
met stamboekvarkens gefokt. De leiding is in handen van een drietal jonge
boeren, onder wie een jonge boer als bedrijfsleider staat. De naam der stichting is: Proefboerderij van de N.C.B. Unitas. Men wordt lid door ƒ 100,renteloos voorschot te geven en bovendien voor ƒ 100,- borg te blijven. De
plannen zijn uitgewerkt met behulp van de consulent dr. ir. J.H.F. Decker”.
Onder nr. 876 verscheen proefboerderij Unitas op 22 augustus 1930 in de
Nederlandsche Staatscourant.
Proefvelden kende men in Esbeek al veel langer. Bijna tijdens elke vergadering van de toen nog geheten R.K.J. Boerenstand (voorheen
Leerlingenbond) kwamen de proefvelden aan de orde. Reeds in september
1911 had Sissingh de toezegging gedaan om een akker als proefveld ter beschikking te stellen. In 1920 werd de helft van het proefveld met de ‘ondergrondsploeg’ bewerkt. Wilde men echter in aanmerking komen voor een
Rijksproefveld dan moest men hierop vier soorten aardappelen verbouwen.
In de volgende vergadering deelde de voorzitter met klem mee, dat enkele
leden in de erwten moesten schoffelen.

Even later werd een Boerenkring gesticht in het Patronaat. Terwijl P. Wijten
ƒ 5,25 beurde voor het bewerken van het proefveld op het Hoogeind en P.
de Kort voor ƒ 4,- het stro van de Leerlingenbond kocht, werd in dezelfde vergadering even besloten dat men een pakhuis zou oprichten. Jan van
Raak wilde wel een stuk van 200 m van zijn tuin afstaan voor ƒ 5,- m2. Op
het gewezen aardappel proefveld werd rogge ingezaaid en Cees Schellekens
kocht de erwten.
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Jan Verhoeven trots naast de aardappelopbrengst ‘Clement’ in 1930

Herbergier Jan Wilborts beurde ƒ 3,75 voor geleverd bier! Men zou ook een
handzaaimachine kopen, terwijl de aanschaf van de ‘trieur’ nog even op
zich moest laten wachten. Bernard Hendrixen kreeg ƒ 5,- omdat hij spontaan een stuk land verhuurde als proefveld.
Op 5 november 1922 werd besloten om het kleine proefveld met rogge te
betelen en de groote akker met zwarte haver. Uiteindelijk kwam men tot
de conclusie dat het beter was de bewerking van het proefveld aan te besteden. Het ploegen van het grote proefveld werd aangenomen door P.
Wijten en het kleine door P. Hesselmans. De winsten van de proefvelden
liepen echter steeds verder terug. Een cadeau voor de landbouwonderwijzer
Van der Zanden uit Lage Mierde kon er nauwelijks af. Foei! Een ets van
Schotel, voorstellende een Esbeeks tafereeltje nl. een kaarttafel kostte ƒ 0,50
per cursist.

Dunse Bergen ontstonden
tussen 950-1250

H

et zal niet iedereen bekend zijn dat naar het zuidwesten toe de uitlopers van de fraai bewaarde Dunse Bergen zich op het grondgebied
van Wellenseind bevinden. Dat landgoed is nu in het bezit van Jan
Zeeman. In 1916 werd het ingericht door Hendrik van Puyenbroek. Toen
we een aantal jaren geleden met enkele leden van Werkgroep Heemkunde
Esbeek bij de weduwe mevrouw Van Puyenbroek-Swinkels op bezoek
waren, gaf haar oppasser uitleg over het ontstaan van die zandruggen.
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Minzaam glimlachend aanhoorden wij zijn verhaal: “Tijdens het ontstaan van het landgoed zijn veel werkzaamheden aan de Reusel verricht.
Plaatselijk werd het riviertje uitgediept, recht getrokken en er werden veel
sloten haaks op die stroom gegraven. Al het vrijkomende zand werd met
kruiwagens in langgerekte wallen gekiept!”
Wij waren toen nog van mening dat de zandverstuiving een louter antropogene oorsprong had: ontstaan ten gevolge van agrarische roofbouw.
Zandverstuivingen zouden zijn ontstaan als gevolg van ontbossing en overbegrazing in een heide op droge zandgronden. Open plekken met kaal
zand vormden zich hier door kaalkap, heide-exploitatie en verstoring door
de mens. Ook de boekweitcultuur, waarbij het terrein werd afgebrand, kan
tot verstuivingen geleid hebben. Ook het veelvuldig rijden met karren op
de heide en het geregeld verleggen van het spoor kunnen medeoorzaak geweest zijn.
Doch hoogleraar Pim Jungerius van de Universiteit van Amsterdam vindt
bovenstaande stellingen achterhaald. De ontbossing (vanaf 5000 jaar geleden) leidde wel tot cultuurgrond en heide, maar niet tot stuifzand! Op
heidevelden is de schapendichtheid nooit hoger geweest dan één schaap per
hectare. Bovendien haalde men de plaggen liefst zo dicht mogelijk bij huis
en vooral op vochtige lage delen en die zijn niet stuifgevoelig.

De oorzaak ligt dus niet bij de mens maar we moeten denken aan een natuurlijke ramp. Het ontstaan van die landduinen viel in dezelfde tijd als die
van de jonge kustduinen. De periode tussen 950 en 1250 was een opvallend droge periode met talloze superstormen.
De Aalstduinen vormden vroeger ook een groot stuifduinen geheel. Aan
de uiterste rand vormden zich randwallen of stuifwallen. De Slikkenberg
(de heer Slik was vroeger bosbaas) werd in de Middeleeuwen opgenomen
in een wallencomplex om de bouwlanden te beschermen tegen het oprukkende zand. In 1838 schreef meester Broeders nog: Het vliegend zand hetwelk soms in een nacht de beste bouwlanden onbruikbaar maakte. Het oude
gehucht Clapstaard verwijst nog naar het rulle zand. Het had ook Spreuwel
of Spreuwaard kunnen heten!
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In de jaren ‘30 kampeerden vele Rotterdammers bij de Dunse Bergen

Ook de lange hoge randwal de Dunse Bergen beschermde de bouwlanden
op Dun. In 1558 werd die nog de dijk Royenberch (grensberg) genoemd. In
de Middeleeuwen vormde die samen met de aangelegde Lange Gracht de
gemeyntgrens van Esbeek en Diessen. Een andere naam is: Doorn Duyn.
Een ‘doorn’ is een langerekte zandrug. De Hoogenberg aan het Zwart Ven
in Hooge Mierde, met 33,5 meter +NAP een van de hoogste punten van
Brabant, baadt sinds 2006 weer in het zand. Om de naam Dun alle eer aan
te doen, mag Esbeek niet achter blijven!

Lijk gevonden
in het Goor in augustus 1942

D

e Goessche Courant meldde op 22 maart 1898 een ernstig ongeluk
in Esbeek. Een driejarig knaapje was in zijn eentje rondom een grote
stapel plaggen aan het spelen. Door een onbekende oorzaak moet
de hoop plotseling zijn ingestort, waardoor de peuter blijkbaar bedolven is
geworden. Na uren lang zoeken vonden de troosteloze ouders eindelijk het
levenloze lichaam van hun kindje.
Het Dagblad van Noord-Brabant beschreef in het voorjaar van 1942 een
politiebericht. Op 19 mei werd tussen Lage Mierde en Esbeek een man aangehouden. In het bewuste bezettingsjaar vervoerde hij achter op zijn fiets
een partij aardappelen en eieren. Zowel zijn fiets als zijn artikelen werden
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De Douglas bomen werden op 18 februari 2011 uit het Goor gesleept

in beslag genomen en op de ‘bewaarplaats’ achter slot en grendel geplaatst.
Dezelfde avond werd er echter in die ruimte ingebroken. De politie kon
opnieuw beginnen, want zowel eieren, aardappelen als vehikel werden na
inbraak gestolen. Waren dit de eerste ‘Esbeekse draaideuren’? Enkele maanden later maakte het Limburgs Dagblad met grote koppen melding van een
gruwelijker voorval in Esbeek:
Lijk van onbekende man dreef in Choorven.
Vermoedelijk misdrijf in het spel.
Op maandagavond 5 augustus van het oorlogsjaar 1942 werd door de burgemeester meegedeeld dat er in het Goorven een lijk van een persoon dreef.
Omdat het reeds ruim laat was, werd dinsdagmorgen begonnen met het
onderzoek. Het lijk bleek van een onbekende man te zijn en lag geheel ongekleed in het water. De voeten waren met een touw bijeen gebonden en
hieraan waren enkele bakstenen bevestigd. Ook zijn knieën waren met een
stuk tentenkoord vastgemaakt. Om zijn hals zat een touw verzwaard met
een paar stenen. Het gevonden lijk verkeerde reeds in het beginstadium van
ontbinding. Ringen of iets dergelijks werden niet aangetroffen.
De omgeving van het Goor werd afgezocht maar kleren of iets waaruit de
identiteit van de onbekende kon worden vastgesteld werden niet gevonden.
Dr. Hulst uit Leiden verrichtte onder toezicht van de substituut-officier bij
de Arrondissements Rechtbank te Breda en de Hr. Stevens, inspecteur van
politie afdeling recherche te Tilburg, in Lage Mierde sectie. Daar werd het
dode lichaam immers in het lijkenhuisje van de ‘eerwaarde zusters’ in bewaring gesteld. De man was ongeveer 24 à 25 jaar, had blond krullend haar
en had een flink postuur.
Herman Wormgoor, de zoon van de toenmalige rentmeester van Landgoed
De Utrecht, vertelde mij jaren geleden mogelijk de ware toedracht. Het
lichaam bleek een S.S.-tatoeage te dragen. Reeds genoemde patholooganatoom Dr. Hulst zou het S.S.-teken weggesneden hebben om het een
burgermoord te laten lijken. Zou dit voorval zijn uitgelekt, dan waren de
gevolgen voor Esbeek en Lage Mierde niet te overzien geweest. Het uit de
weg ruimen van een S.S.’er zou onmiddellijk tot pijnlijke represailles geleid
hebben. Tot en met de winter van 2011 dreven er daarentegen kanjers van
Douglas bomen in het Goor, bestemd voor de uitkijktoren. Dan kunnen
we straks op niveau een oogje in het zeil houden. En dat is hoog nodig!
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Esbeekse jeugd in 1640
in Poppel naar school

O

nlangs vond ik een doos met archieven afkomstig van Adriaan de
Wit uit Driehuizen. Een van zijn voorvaderen was Marten de Wit
die reeds in 1510 in Esbeek de pachten van de tienden ophaalde.
Vooral erg interessant zijn de gevonden oude kerkrekeningen van de Beekse
parochie. Op 12 januari 1713 beurde pastoor Verhees 47 gulden omdat
hij de voormalige pastoor had geassisteerd. Dat was pastoor Bruers die afkomstig was van Esbeek en zijn taak had beëindigd. Hij zou niet lang meer
leven want op 23 juli kreeg erfgenaam Hendrik Bruers uit het Esbeekse
Spaaneind ruim 390 gulden in voldoeninge van ‘t gene de gemeente alhier
aen d’Heer Pastor schuldigh was.
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Rond 1640 konden de Beekse pastoor en de andere priesters de wijk
nemen. Ook de koster en de schoolmeester werden door protestanten vervangen. In Rovert onder Poppel was reeds een noodkerkje ingericht, alwaar
de Hilvarenbeekse notaris en schoolmeester Niclaes Nouwen koster werd.
Schoolmeester mr. Willem Gielis van Rijckel, afkomstig uit het Belgische
Zichem, was in 1626 in Beek als scholaster benoemd. De Esbeekse kinderen konden daar het nodige onderwijs volgen. Hij verliet noodgedwongen
zijn huis de Maen aan de Vrijthof en vertrok naar Poppel. Even over de
grens aen de Straet kocht hij een huis. Daarbij liet hij twee jaar later nog
een nieuw huis met schoolgebouw oprichten. Behalve door bovengenoemde
Niclaes Nouwen werd hij ook nog bijgestaan door de Poppelse onderwijzer Jan Verstrijden in het geven van les aan de Beekse en Esbeekse jeugd.
In 1648, het jaar van de Vrede van Munster, stierf Willem en hij werd in
de kerk van Poppel begraven. In zijn testament liet hij optekenen: dat men
op den dach van mijne begraeffenisse aen elck kindt frequenterende de schole
tot Poppel sal geven een half stuyver wittebroot. Zijn collega Niclaes Nouwen
werd opgevolgd door zijn zoon Piero Nouwen die de school tot omstreeks
1670 gerund zal hebben.

Toen immers werd de ‘grenskapel’, waar ook de Esbekenaren terecht
konden, verplaatst naar de Beekse dorpskern en heette voortaan ‘schuurkerk’ of kerckenhuys: de schuur van de omgrachte Clossenborch in de
Koestraat. In hetzelfde jaar werd er in de Gelderstraat een kamer als klaslokaal ingericht. In 1674 huurde Piero Nouwen het Sterrenhuys aan de
Vrijthof, waar de school werd ondergebracht. Misschien gaf hij al in 1671
les in dit pand, aangezien dat jaar zijn broer Bartholomeus de huurder was.
Bovendien was mr. Piero Nouwen ook tapper en bierbrouwer. Hij stierf in
1681 en werd opgevolgd door mr. Jan Anthonis van Reusel uit Arendonk.
Dit was meteen de laatste katholieke schoolmeester, hij stierf in 1706, tot
de Fransen in 1795 via de Rovertsedijk Beek binnenvielen.
Eigenlijk was het reeds sinds 1655 verboden dat katholieke schoolmeesters
les mochten blijven geven. Zo mochten de Esbeekse kinderen geen Paepsche
Boecken, Roose Kranssen, Beeldekens of Schilderytjes mee naar school nemen.
Op 12 oktober 1717 hadden de Esbekenaren Adam de Bie en Bastiaan
van Hoof ses gulden ses stuiver verdient wegens arbeytsloon aen de school tot
Roovert. De plaats van de oude school is ongeveer honderd meter ten westen
van het witte kapelletje, doch heeft niets met de verdwenen grenskapel of
‘grensschool’ te maken.
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Ten zuiden van deze plaats gaf men les aan de Esbeekse jeugd (1640-1670)

Straaljager neergestort
op Deppo in 1959

O
90

mstreeks om kwart over zeven werden de restanten gevonden van
een neergestorte Thunderstreak. Op 16 maart 1959 werd deze
straaljager vanaf kwart voor twaalf plotseling vermist vanaf de
vliegbasis Eindhoven. Het vliegtuigwrak werd gevonden door de wakkere
brigadecommandant van de marechaussee van Hilvarenbeek. Die was na
het radionieuws van zes uur die avond door enkele boeren, die in de buurt
van de plaats van het ongeluk woonden, gealarmeerd. De piloot bleek
helaas om het leven te zijn gekomen. Het was de 23-jarige ongehuwde beroepssergeant vlieger Willem van den Doel uit Haamstede. Blijkbaar had
hij geen kans gezien om uit het neerstortende toestel te komen. Zijn stoffelijke resten werden bij het wrak gevonden. De verongelukte vlieger volgde
in zijn diensttijd de opleiding tot straaljagerpiloot aan een van de geallieerde bases te Canada. Later zou hij de burgerluchtvaart zijn ingegaan.
Het toestel maakte deel uit van een kleine formatie, die was opgestegen van
de vliegbasis Eindhoven. Het was het laatst gezien toen de formatie, een
kilometer of zeven van Eindhoven, een wolkenveld binnenvloog. Toen de
formatieleider uit de wolken kwam, was het toestel verdwenen. Omdat er
nergens uit Nederland melding kwam van een neergestort vliegtuig, werd
aangenomen dat het toestel ergens in zee of in het IJsselmeer terecht was
gekomen. Radio Scheveningen verzocht de scheepvaart uit te kijken naar
een wrak in de buurt van de Nederlandse kust. Van het marinevliegtuigkamp Valkenburg waren in de loop van de middag in totaal zes Avangers
(torpedo bommenwerpers) en een Beachcraft opgestegen om het IJsselmeer,
de Waddenzee, de Zeeuwse stromen, de Biesbosch en de Noordzeekust af
te zoeken. Tot het invallen van de duisternis waren deze toestellen van de
marinevliegdienst in de lucht gebleven. Maar wie dacht er nu aan een locatie aan de oude Molenstraat in de Hertgang op de grens van Esbeek en
Diessen?

Zelfs niet een oplettende boer die op Landgoed De Utrecht werkzaam was.
Hij had niet alleen een ontploffing gehoord, maar ook duidelijk een steekvlam gezien. Omdat hij aannam dat het hier een militaire oefening betrof,
werd door hem geen melding van het gebeuren gedaan.
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Peter de Laat vond in 2005 nog een fragment van de Thunderstreak

De 23 jarige Martin van Dal, die de klap ook had gehoord, ging na de
nieuwsuitzending van het A.N.P. nog eens op zoek en vond het wrak van
het vermiste vliegtuig. In de weide de Deppo genaamd en beboerd door
de familie Gerritsen van hoeve ‘de Kieviet’, had het toestel een geweldige
krater gemaakt. Terstond vliegbasis Eindhoven in kennis gesteld. Reeds om
zeven uur was de commandant met zijn technisch personeel ter plaatse aanwezig. Het vliegtuig moet bijna loodrecht naar beneden zijn gekomen en
bij aanraking met de grond met een geweldige knal zijn ontploft. De wrakstukken van het totaal verbrijzelde vliegtuig lagen honderden meters ver
verspreid in de moerassige weide.
Als volleerde kamikazen fietsten wij in 1959 een dag na het gebeuren als
hangjeugd schoolkinderen vanuit Diessen naar de rampplaats. Maar veel
verder dan de ‘hangbrug’ kwamen wij niet, want het hele terrein was hermetisch afgesloten. Onlangs vond Peter de Laat op de valreep nog een fragment van het aluminium landingsgestel.

Stroper schiet
op marechaussee in 1888

O
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p 22 november 1946 was het echt raak in Esbeek aan de grens
met Poppel. De plaatselijke marechaussee had zowaar een militair
voertuig beschoten. De bestuurder van de auto, de 24 jarige militair P. Tak weigerde te stoppen en hij werd dodelijk getroffen. Samen met
de tweede inzittende, die echter uit de wagen wist te springen en te ontsnappen, werd ogenschijnlijk Belgische shag gesmokkeld.
In 1888 waren er ook schermutselingen aan de grens met Esbeek geweest.
Maar nu had blijkbaar de marechaussee zelf het onderspit moeten delven.
Op zondag 11 november van dat jaar surveilleerden de twee marechaussees Hage en Fenijn samen met de Beekse rijksveldwachter Willem van
Puyenbroek. Plotseling zagen zij aan de Belgische grens ter hoogte van
Esbeek de Hilvarenbeekse arbeider Jan Vriens opduiken. Hij was zonder
in het bezit te zijn van een jachtakte aan het jagen met een scherp geladen
geweer. Vriens werd door de drie dienstkloppers achtervolg en dat stond
hem niet aan. Toen ze dertig passen van hem verwijderd waren richtte
Vriens zijn geweer op marechaussee Hage en hij schreeuwde: Terug of ik
schiet!
Hage riep terstond terug: Kerel schiet niet, wij zijn van de marechausse. Maar
onze onverschrokken stroper loste meteen een schot en de marechaussee
werd door hagelkorrels getroffen aan armen, benen, buik en borst. Na het
fatale schot strompelde Hage nog in de richting van Vriens. Hij wist hem
nog vast te grijpen maar viel toen meteen daarna zwaar gewond en bewusteloos op de grond. Met de kar werd hij naar Hilvarenbeek gebracht, waar
hij onder geneeskundige behandeling werd gesteld van de Beekse geneesheer Hendricus Scheidelaar. Op dinsdagmorgen 13 november werd de 20
jarige Beekse stroper naar het station in Tilburg gebracht en verder vervoerd naar het gerecht in ‘s-Hertogenbosch. Dokter Scheidelaar verklaarde
voor de rechtbank dat Hage drie weken geen dienst kon doen.
Tegen Vriens werd vier jaar geëist, maar hij kreeg in Rotterdam een gevangenisstraf van drie jaar. Omdat hij thuis kostwinner was bleef zijn familie

in grote armoede achter; zijn vader had een gebrek aan zijn benen kon nauwelijks werken. De benen van de marechaussee deden trouwens ook nog
lang zeer want er werden niet minder dan 28 hagelkorrels uit gehaald!
Onze veldwachter Willem van Puyenbroek, die getuige was geweest van de
schietpartij, was zelf in 1876 ook al eens in Goirle beschoten. Daar was hij
ook geboren en getogen. In 1878 werd hij gestationeerd in Beek en Esbeek
en hij ging aan de Vrijthof wonen. Hij was de meest fanatieke agent die
Beek ooit gekend heeft. Terwijl hij aangesteld was als opziener der jacht
en visserij, bemoeide hij zich ook volop met allerlei politietaken. Op de
Beekse kermis in september 1884 werd hij in de herberg van Damen door
een Beekse bierbrouwer zo hard met een stoel op zijn hoofd geslagen dat
hij op het biljart bijna dood ineen zakte. In 1883 had hij zowaar bijna in
zijn eentje op Nieuwkerk een geweldige bosbrand tot staan weten te brengen. In 1890 overmeesterde hij in Venlo een stroper door hem in zijn arm
te schieten. Voor het oprollen van een bende in de Ardennen kreeg hij zelfs
een onderscheiding van de Belgische koning: pour acte de courage. Willem
overleed in 1928.
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Rijksveldwachter Willem van Puyenbroek zorgde voor orde in Esbeek

Zuid-Afrikaanse padvinders
in de Hertgang in 1937

O

p dinsdag 10 augustus 1937 arriveerde op het Tilburgse station
een extra trein en die dropte niet minder dan 500 verkenners op
het perron. De verrassing was bij aankomst voor de enthousiaste aanwezigen nog groter toen bleek dat er onder de grote groep Engelse
jongelui zich 55 verkenners uit Zuid- Afrika bevonden. De scouts werden
in het Engels verwelkomd door de Tilburgse loco-burgemeester mr. H.
Scheidelaar. Met 22 bussen maakte men een rondrit door de stad.
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Daarna zette de stoet, alle bussen werden geleverd door Touring Centrale
A. van de Put, zich in beweging in de richting van Hilvarenbeek. Toen
men voorbij Esbeek het torentje van De Utrecht, dat met de Engelse vlag
was versierd, ontwaarde gingen er vrij snel allerlei juichkreten door de
bussen. Rond half twee werd het enorme gezelschap hartelijk verwelkomd
door de houtvester H.J. Wormgoor. Een groep Haagse welpen die al op
het Esbeekse landgoed kampeerde, had hen ook spontaan een groet gebracht. In een mum van tijd hadden de bezoekers zich over het glad gemaaide sportterrein achter Rustoord verspreid en deden zij zich te goed aan
de belegde broodjes. Die waren aangeboden door de gemeente Tilburg.
Landgoed De Utrecht gaf gratis limonade en werd geserveerd door Hotel
Suisse uit Tilburg. Oirschottenaar Lauwers van het St. Sebastiaangilde
gaf een mooie demonstratie vendelzwaaien, terwijl een aantal Esbeekse en
Tilburgse dames de volksdans ‘de Zevensprong’ uitvoerden. Helaas kwam
abrupt aan deze dansdemonstratie een einde door een plotseling losbarstend
onweer. Gelukkig brak vrij snel de zon weer door zodat de groep een mooie
wandeling kon maken in de bossen met de vele houtsoorten. De Engelse
padvinders bleken allen uit de industrie provincie Lancashire te komen.
Tijdens hun verblijf te ‘Vogelenzang’ hadden zij niet veel Nederlandse
woorden opgestoken.

Toch wisten zij het woord ‘klompen’, als zij een Esbeekse boer met
dit schoeisel ontwaarden, op feilloze wijze uit te spreken. De Zuid-
Afrik aners hadden minder moeite met de Esbeekse taal: hun voorvader
Jan van Riebeek, die Kaapkolonie gesticht had, was immers een rasechte
Nederlander.
Na een bezoek aan de Flaes ging de reis verder naar de Hertgang, waar
De Utrecht weer gereed stond met de nodige limonade. De meanderende
Reusel had blijkbaar nog nooit zoveel belangstelling genoten. Hier schenen
de Zuid-Afrikaners pas echt in hun element te komen, want staande op de
Hertgangbrug in de oude Molenstraat werd het Zuid- Afrikaanse volkslied
uit volle borst gezongen.
Nadat nog de andere nationale volkliederen gezongen waren werd dit alles
besloten met een daverende yell. ‘In no time’ was het beloofde rustuur in
de Hertgang voorbij en men vertrok weer naar Tilburg. Met een speciale
extra trein verliet men in groot enthousiasme het Brabantse land. Na afloop
hoorde men nog veelvuldig dat menigeen vast nog een keertje naar Esbeek
en De Utrecht zou komen afzakken.
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Padvinders en andere vakantiegangers scholen samen bij de Flaes

Vuurgevecht tijdens
Belgische Opstand in 1831

O

p het Congres van Wenen, september 1814 - juni 1815, werd besloten tot de definitieve vereniging van de noordelijke Verenigde
Provinciën en de Zuidelijke Nederlanden tot het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I. De schermutselingen op de avond van 25 augustus 1830 in Brussel leidden binnen de kortste
keren tot de roemruchte Tiendaagse Veldtocht. Spoedig stond er een leger
van ruim 35.000 man aan onze grens gereed om België binnen te marcheren. Tilburg diende als hoofdkwartier van de kroonprins van Oranje,
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Het gevecht vond plaats aan de grens met Esbeek en Poppel in 1831

de latere Willem ll. Op 2 augustus verliet de compagnie van de vrijwillige
jagers de stad. De mars ving aan in Hilvarenbeek en via Rovert bereikte
men Poppel. Daar was de ontvangst nog niet zo slecht: sommigen boden de
Hollanders water en karnemelk aan. Een groep van twintig man werd ingekwartierd bij boer Peter van Diessen, alwaar men zich moest vergenoegen met
aardappelen, slechte pannekoeken en ellendige boekweitbrij! Er viel weinig te
vechten, want de Belgen trokken zich overal terug. Generaal Niellon verhaalde echter anders. Hij had vanuit Turnhout 150 man van Poppel naar
de molen van Rovert gestuurd. De eerste gevechten begonnen echter pas bij
Ravels.
Onder druk van de Fransen werd er snel op 12 augustus een wapenstilstand gesloten. In 1832 werd tijdens het verdrag van Londen de onafhankelijkheid van België erkend. Koning Willem II tekende dat verdrag echter
pas in 1839 en ons land werd omgedoopt tot Koninkrijk der Nederlanden.
Op 8 april 1831 lagen 1300 Belgische militairen in Turnhout, berichtte een toenmalige regionale krant. In die dagen waren er regelmatig patrouilles heen en weer actief. In Beek was de hoofdwacht gevestigd op het
marktveld. Verder waren er vijf wachtposten in het dorp, waaronder een in
Esbeek. De koninklijke jager J.H. Peereboom postte op de avond van 12
april 1831 in zijn ‘Esbeekse kwartierke’!
Vanuit zijn huisje aan het eind van het dorp kreeg hij plotseling acht Belgen
in het oog. Zij gaven hem allerlei tekenen om toch maar over te lopen naar
de andere kant van de grens. In plaats van aan hen gehoor te geven nam de
koene jager zijn geweer op en onderhield hij alleen een kwartier lang een levendig vuurgevecht met de Belgen. Zijn sergeant Reek werd door de schoten uit de snaphaan gewekt.
En het bericht in de Zierikzeesche Courant vervolgde: De sergeant kwam
met drie man ter hulp aansnellen, welke den vijand deden retireren. Intusschen
kwamen op de heide al meer Belgen, tot twintig in getal, alle welgewapend,
opdagen. Nog zes jagers voegden zich bij deze dappere strijders, en toen namen
de Belgen, eerst al vurende terug trekkende, met overhaasting de vlugt tot op
Hooge Mierde, waar zich een zestigtal der hunnen bijeen bevond. In dien zelfden nacht is ook een aantal vijanden op Lage Mierde geweest, zeggende, op last
van den regent daar met een bataljon te zullen post vatten. Beide dorpjes liggen
op ons grondgebied.
In Esbeek waren op 20 juni 1834 49 manschappen ondergebracht: 1 officier en 48 soldaten. Op Dun waren op die datum 1 officier en 24 manschappen ingekwartierd.
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De schaapskooi van Bosmans
op de Broeksie in 1804

D
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e boerderij van Willeke Abrahams op de hoek van de Groenstraat
en de Broeksie werd in de archieven reeds in 1656 vermeld. Ook die
van de buren werd uiteraard in de Verpondingskohieren genoemd.
Pal ten zuiden van de boerderij, net voor de latere boerderij van Jan van
Dommelen, woonde de weduwe Servaes Mathijs Middegaels. Zij werd als
eigenaresse vermeld en in de grondbelasting aangeslagen voor het bedrag
van 22 gulden, 4 stuivers en 10 penningen per jaar. Reeds genoemde in
die buurt bekende gronden waren: het Grootbroek; het Leemputthjen; den
Halven Elsacker en den Heuvelaar. Op dit laatste perceel staat nu nog de
‘Knorhoeve’.
In 1680 werden de kinderen van Servaes Mathijs Middegaels als eigenaren vermeld. Veel leden van die familie waren ook voerman in Beek en
Esbeek. Vader Mathijs was in 1626 behoorlijk negatief in het nieuws gekomen omdat hij iemand had doodgeslagen. In 1698 zou zoon Servaes door
een vechtpartij in een Esbeekse herberg het leven laten.
In de lijst van bewoningen van Esbeek in de jaren 1736, 1741 en 1756 zien
we dat Gerrit Rijkers als nummer 49 de bewoner was geworden van ‘boerderij Abrahams’. Hij was gehuwd met Maria, de dochter van Jan Daemen.
Hun zonen waren: Jan, Adriaan en Peter. Gerrit Rijkers had de hoeve uit
de openbare verkoping gekocht. Hun zoon Jan Gerrit Rijkers woonde er en
had de boerderij gekocht op 16 november 1782. Van zijn zwager Cornelis
van de Sanden kocht hij op 29 juni 1784 nog enkele percelen met een gedeelte van een boerderijtje aan de Luyensvoirt. Jan Rijkers was gehuwd met
Cornelia Jan van Poppel en kreeg vijf dochters: Johanna, Anna, Gerradina,
Margaretha en Clasina.
Op 9 januari 1804 vond er een deling plaats. Gerdina erfde de keuken en
stal, met de mesting en met de erve daar het op staande is en uiteraard een
aantal percelen grond.

Anna Rijkers trouwde met Peter Bosmans en erfde tijdens die deling:
den Hof; de Voorste Kwade Weide; den Garsthof; den Huypenacker; de
Leemputten; de Mik; het Voorste Bogtje en de Akker in de Aenstede.
Interessant is de vermelding van: een Schaapskooi op den Broeksie. Het betreft hier zeker niet de oude kapschuur op het erf van de huidige boerderij.
Die is pas immers rond 1900 gebouwd. De schaapskooi staat zelfs al niet
meer op de Kadastrale kaart van 1828. Maar wel geeft die kaart, nu de parkeerplaats voor de manege, een klein rechthoekje aan. De schaapskooi kan
eerder een gezamenlijk bezit geweest zijn van de boeren van Klein Esbeek
op de gemeynt van de Broeksie.
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De schaapskooi stond tegenover de kapschuur aan de Groenstraat

Peter Bosmans kreeg zeven kinderen; de verkoping van de hoeve op 4 april
1843 ging niet door. Op 17 februari 1846 werd de complete hoeve alsnog
verkocht aan Anthony van Laarhoven voor het bedrag van ƒ 2260,-. Zoon
Cornelis verkocht die op 10 mei 1889 in de herberg van Jan van Raak
aan Jan Schellekens, die getrouwd was met Anna Maria van Laarhoven.
Daarna ging de boerderij via Schellekens, Timmermans, Abrahams en Van
Dommelen ... na ruim 150 jaar weer naar een telg van Bosmans!

Boerderij van ‘den Bram’
geheel verbouwd in 1933

D
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e boerderij van Willem van den Nieuwenhuysen aan de Broeksie
werd in 1735 publiek verkocht omdat hij de eerdere borgemeesterrekening van 1725 niet sluitend kreeg. Dat zal de huidige eigenaar zeker niet overkomen! De laatste bewoners die er boerden waren
Mien Timmermans en ‘den Bram’. Wilhelmus Abrahams werd geboren in
Hilvarenbeek op 6 april 1924. Wilhelmina Maria Timmermans zag op 10
mei 1927 in Esbeek het levenslicht. Haar vader Joannes werd geboren aan
het Laar in Diessen en huwde in bij boerderij Schellekens.
Op zaterdag 15 september 2011 werd deze boerderij geheel leeggemaakt;
dat was op zich al een heel karwei. Daarna werd de hoeve met aanliggende gronden te koop aangeboden. Theo Bosmans werd uiteindelijk trots de
nieuwe eigenaar.
Jan Cornelis Schellekens was in 1857 ingetrouwd bij de familie Van
Laarhoven op de hoek van de Groenstraat en de Broeksie. Zijn vrouw Anna
Maria van Laarhoven was de dochter van Jan van Laarhoven en de kleindochter van Cornelis van Laarhoven.
Op 20 juni 1933 kreeg Jan Schellekens vanuit de gemeente Hilvarenbeek
antwoord op zijn bouwaanvrage. Burgemeester J. C. de Rooij had in zijn
schrijven de volgende opmerkingen:- het privaat is niet op de teekening geprojecteerd; -de balklagen om de 2 M. en niet om de 2,50 M. verankeren;
-onder de houten vloeren moet luchtcirculatie worden gemaakt.
De zeer oude historische hoeve van Jan Schellekens, staande op sektie E
nummer 2180 met het adres D 47, was hoognodig aan verbouwing toe.
Op 28 juni kreeg hij vergunning om de werkzaamheden te verrichten. De
bouwkundige W.J. Smolders werd belast met de uitvoering. Hij ging vier
vertrekken maken: voorkamer, woonkamer en keuken die een hoogte van
2.80 meter kregen. De opkamer, met daaronder een kelder, zou 2.30 meter
hoog worden. Het privaat werd buitenshuis geplaatst en werd voorzien van
een beerput.

Blauwdruk uit 1933 van de latere boerderij van Willeke Abrahams
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Het gebouw werd voorzien van drinkwater door middel van een welput
die, vervaardigd uit drie cementringen, minstens 8 meter verwijderd moest
liggen van de gierput en de sterfput.
De voorkamer kreeg een houten vloer en de kelder een betondek van
10 centimeter, waarover stroken met een planken vloer van 22 millimeter kwamen te liggen. De andere vertrekken kregen tegelvloeren. Nadat
alles mooi vlak tot op het gele zand weggegraven was, werden de funderingen opgetrokken uit funderingssteen in cementspecie. Er werd gefundeerd
door aanplemping met zuiver zand op staal (vaste bodem). De buitenmuren werden opgemetseld in miskleurd hardgrouw in cementspecie. Er werden
geen ‘slaapsteden’ (bedsteden) meer aangebracht. Op het dak kwamen
blauwe Mulderpannen te liggen. Het gootsteenwater en ander vuil werd
door buizen afgevoerd naar de sterfput. Het regenwater werd door een dakgoot met buizen geloosd op een gemetselde regenbak. Aan de straatkant
kwamen twee gedeeltelijk schuifbare ramen en in de achtergevel nog twee
kleinere van hetzelfde type. Twee bovenlichten wierpen wat extra licht in
de kamer: een gang of hal kende men nog niet, wel een ‘portaaltje’. De eeuwenoude prachtige eiken staanders in de stal bleven gelukkig gespaard.

Borgemeester moest
hoeve verkopen in 1735

E

en borgemeester in de zeventiende en achttiende eeuw was heel iets
anders dan de huidige burgemeester van een gemeente. Deze veelal
vermogende boer werd door de plaatselijke schepenen (wethouders)
aangewezen om in een aantal gehuchten de belasting te innen. Hij diende
ook te zorgen dat de begroting klopte. Als hij aan het eind van het jaar te
kort kwam moest hij zelf bijleggen.
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Zo was Esbekenaar Willem Claes van den Nieuwenhuysen alias Bulder in
1725 borgemeester van Esbeek, Dun en de Biest. Willem was de zoon van
Claes van den Nieuwenhuysen en die was in 1683 ook al borgemeester geweest van de gehuchten Voort en Loo. In 1696 was hij verpondingsbeurder
en in 1697 kollekteur van de buitengewone lasten. Ook was hij lid van de
venerabele broederschap van het heilig sacrament. Zijn vrouw, Angeneet
Jan Woestenborchs alias Moonen, was geboortig van de hoeve van het
Bossche Geefhuis op de Biest. Samen met haar man Claes kreeg zij aan de
Beerten in Beek vijf kinderen. De opa van Willem, Jan genaamd, werd in
1545 in Diessen geboren en boerde aende Wishornick richting Esbeek.
Willem werd op 11 juni 1690 in Beek gedoopt en huwde op 7 december 1717 de Esbeekse Maria Jan Damen, die op de hoek van de Broecxie
woonde. Daar werd zij op 20 oktober 1696 als dochter van Jan Peter
Damen de Oude en Cornelia Philips de Cort geboren.
Willem had als borgemeester de rekening over het jaar 1725 nog steeds
niet sluitend kunnen krijgen. Daarom besloten de Beekse schepenen om
over te gaan tot openbare verkoping van zijn onroerende goederen, sulcx
tot verhael van het debet staande slot van desselfs reekeninge. Nicolaas van
Bossy, de vorster van Beek, regelde de executieverkoop. Op 7 december
1735 kocht Gerrit Rijkers de complete boerderij met het uitbranden van een
eyntje wasse keersse.

Willem en Maria konden met hun vijf kinderen (Cornelia, Marten,
Niclaes, Peter en Jan) de hoeve verlaten en in Diessen gaan wonen. Daar
werd dochter Jenneken geboren, die later huwde met molenaar Dirck van
Reythoven opden geheugten van Baarschot aan het Gijsel Eijnt. Ook zijn
schoonmoeder uit de Biest, die sinds 1720 inden broode en cost geweest was,
kon mee vertrekken.
Onze Esbeekse Willem was dus in 1717 getrouwd met de dochter van Jan
Peter Damen aan de Esbeekse Broeksie. De oudst bekende eigenaar van
die hoeve is Jan Peter Jan Ghijben alias Nycoels in 1620. In het verpondingsboek van 1680 worden de kinderen van Jan Ghijben als eigenaren
vermeld. Tien jaar later was de weduwe Philips Hendrick de Cort eigenaresse. Diens dochter Cornelia trouwde met Jan Peter Damen de Oude,
waarna omstreeks 1700 de kinderen van Jan Peter Damen de onverdeelde
hoeve beheerden.
De gronden die toen al grotendeels bij de hoeve hoorden schreef Mien
Timmermans-Abrahams twintig jaar geleden nog keurig voor mij op een
briefje: Aanstee, Grutbroek, Sleddeveld, Notel, Biesakker, Koewei, Kromme
Voren, Leemputten, Gement, Gaarshof, Meulenveldeke en Groenstraat.
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‘Den Bram’ werd na 1933 nog eens verbouwd en in 2011 verkocht
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Poppelse zusters
in 1914 in Esbeek opgevangen
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Piet Smolders bouwde een prachtige houten maquette: een plaatje!

T

ijdens de Eerste Wereldoorlog was ons buurdorp Poppel met betrekking tot de wereldlijke en geestelijke overheid behoorlijk afgesloten en
geïsoleerd. Aan de ene kant het kanaal en aan de andere kant de elektrische draad van Ravels. Tot slot was er de grens met Esbeek en Beek. De
Hollandse grens was op verschillende punten bezet met posten van allerlei
soldaten: regimenten van de Landstorm, Curassiers, Dragonders, Huzaren
en Ulanen. Aanvankelijk wel 300 man. Toen de Duitsers de Belgische
Kempen binnenvielen kwamen vandaar wel 1000 tot 1500 vluchtelingen
naar Poppel.

Op 7 september 1914 kwam vanuit Antwerpen een speciale tram puffend
in Poppel aan. Vol blijdschap stapte een dertigtal novicen, allen Zusters van
het H. Hart van Berlaer, het Poppelse klooster binnen. Later kwamen er
nog zusters uit Nijlen en Aerschot hun toevlucht zoeken. De stroom vluchtende vrouwelijke geestelijken groeide aan tot ruim zestig. Zij verbleven
allen ruim een maand in ons buurdorp en ze maakten zich dienstbaar voor
de kerk, de inwoners en de overige vluchtelingen. Ruim een maand verliep
alles behoorlijk rustig.
Op 15 oktober 1914 kwam het onheilspellende bericht dat de Duitsers in
aantocht waren. Alle vluchtende zusters werden spoorslags op de tram gezet
en naar Esbeek vervoerd. De Poppelse pastoor had immers voor een nieuw
onderkomen gezorgd: het Esbeekse parochiehuis. In Diessen noemde men
zo’n kerkelijk gebouw ‘patronaat’ en in Poppel ‘patronage’. Het werd in
1907 gebouwd door de toenmalige pastoor Van Gils voor het bedrag van
ƒ 1500,-. Enkele jaren geleden maakte Piet Smolders een prachtige maquette van zowel de originele kerk, pastorie als parochiehuis. De Esbeekse
pastoor Franciscus Johannes Priems, die op 21 december 1909 de in
Esbeek minder symphatiek gevonden Van Gils was opgevolgd, ontving het
Belgische gezelschap zeer vriendelijk.
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Tot ruim eind mei 1915 werden de zusters in het Esbeekse parochiehuis
erg gastvrij ondergebracht. Hier konden ze wel doorvoed bekomen van de
schrik die ze in Poppel hadden opgelopen: de menschen hier en vooral den
E.H. Pastoor waren heel milddadig ten hunnen opzichten geweest.
De achtergebleven Poppelnaren hadden het echter minder breed en werden
verdrongen door de inkwartierende Duitsers. Zij probeerden veel goederen
over de grens in veiligheid naar Holland te brengen. De bewoners van het
bezette gebied was het overigens ten strengste verboden om binnen 500
meter van de Hollandse grens te komen. Toch vluchtten er veel jongeren,
vreezende naar Duitschland gevoerd te worden, de grens over. Het Misbrood
(hosties) werd met veel moeite vanuit ons land bezorgd. De pas 19 jarige
fanatieke officier Petersen, die in de Poppelse pastorie zijn intrek had genomen, weigerde de 71 jarige pastoor zijn ‘grenspas’. Hierdoor kon deze
herder zijn gelovige schapen aan de grens niet meer bezoeken.
Madame Van Thielen moest met haar drie kinderen voor straf binnen de
draadversperring wonen. Haar man, de Poppelse gemeenteonderwijzer,
werd gearresteerd wegens ‘verspieding’. Maar: een schoolmeester mag toch
ook niet ‘spieken’!

Vroedvrouw Maria Princen
hielp in 1805

G

eertruida Matthijs Louis was een ongehuwde dochter van vooraan in
de twintig. Zij woonde en werkte in Hooge Mierde. Een van haar
plezante bezigheden was het halen van brood dwars door de heide
in Turnhout. Vooral sinds Adriaan van Dommelen haar in die heide tussen
Hooge Mierde en Turnhout ‘aansprak’ en vergezelde! Daar had hij haar de
eerste rijze aangesproken en verlijd met schoon schijnende woorden en met haer
vleeschelijk geconverseerd. Enige tijd later woonde zij in Diessen als dienstmeid. Ook daar wist Van Dommelen, reeds van middelbare leeftijd, haar
te vinden. Immers: de laatste rijze toen hij met haer insgelijks heeft te doen
gehad is geweest in de Buskens alhier in de Akker van Diessen (Alsie).
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Geertruida verklaarde dat zij tussen de ‘Mierdse heide’ en de ‘Diessense
akker’ meermalen met Adriaan de liefde bedreven had. Zij liet er dan ook
geen twijfel over bestaan dat hij haar bevrucht had. Deze Diessenaar uit
het Sprenkeleind was ook niet van plan om het tegendeel te gaan bewijzen.
Nakomelingen kwamen via Baarschot in Esbeek terecht.
Van Dommelen had reeds vijf zonen. Op 22 mei 1802 kreeg Adriaan
alsnog een dochter. Zij werd in de doopboeken ingeschreven als Petronilla
van Dommelen. De zonen waren:
-Joannis 22-7-1785; -Adrianus 25-3-1787; -Nicolaas 1-2-1789 -Petrus 298-1792 en Jacobus 25-8-1796. De moeder was Ida van Rijthoven die op 15
mei 1785 in het huwelijk was getreden met genoemde Adriaan; hoogzwanger dus!
Bovengenoemde jonge ongehuwde Mierdse moeder had tijdens en na de
bevalling gewoontegetrouw de naam van de vader ‘uitgekraamd’. En in het
bijzijn van een vroedvrouw en enkele buurvrouwen werd dit voor waarheid aangenomen. Het kind werd geboren in de Waterstraat in Diessen ten
huize van Paulus Cornelis Schilders op saterdag den 22e mei smorgens met
het aenbreken van den dag.

Vroedvrouw Maria Princen werd geboren in de Craenmeer
111

Als vroedvrouw trad Maria Princen uit Esbeek op. Zij was de weduwe van
Marten van Gils. Maria was geboren op de aloude Esbeekse Craenmeer (nu
Frank Hafkemeijer). Sinds haar huwelijk woonde ze aan de Tuldensedijk
in een gedeelte van een huiske met de keuken en met de stal. Wat er van het
kind geworden is, is ons niet bekend. Wellicht kreeg zij van ‘haar vader’
een goede opvoeding. Met zijn oudste zoon Jan had hij het immers ook
goed voor. Deze 11 jarige knaap had bij zijn baas Adriaan van Oirschot een
flinke hoofdwond opgelopen door ‘t slaen met de steel van een heyseysie. Een
andere knecht, de 18 jarige Lambert Princen uit Esbeek getuigde dat er onbeduidende reeden wisselingen aan vooraf waren gegaan. Het gevolg was:
een blessuur op ‘t hoofd, een vleesch wonde van een halve duim in ‘t rond.
Vader Adriaan ging meteen uitleg vragen bij de baas van zijn zoon en kreeg
als antwoord: Uw jongen heeft mij geaffronteerd en omdat hij mijnen knecht
van zijn werk aff houd. Kalm en bedaard gaf hij zijn mening over het speelse gedrag van zijn zoon: Als gij mijnen zoon met de ooren eens getrokken had,
dan zoude ik daar niets van zeggen! Ja ... misschien had onze Hooge Mierdse
Geertruida dat enkele jaren later bij Van Dommelen ook moeten doen!

Katholieke Esbeekse zielen
naar Beek op 14 juli 1798

M
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eteen na de val van de stad ‘s-Hertogenbosch in 1629 werd het de
katholieke priesters verboden om nog diensten te houden in hun
eigen kerken. Maar tussen 1629 en 1635 konden de Esbeekse gelovigen de vieringen in particuliere woningen in Beek volgen. Later in 1629
werd ook van hogerhand bepaald dat alle geestelijken Den Bosch en haar
omringende dorpen moesten verlaten.
De Diessense pastoor vluchtte naar Poppel. Ook de Beekse paep moest
de wijk nemen en de kerk werd ontruimd. De Esbekenaren konden naar
de Poppelse grenskerk op Rovert en later, onder Franse invloed, naar de
Beekse schuurkerk op het erf van de Clossenborgh aan de Koestraat in Beek.
Na de inval van de Fransen in 1794, die de vrijheid van godsdienst hoog
in het vaandel hadden, begon het tij te keren. Op 14 juli 1798 werd de
grote Beekse kerk weer teruggegeven aan de katholieken. Pastoor Johannes
Henricus van de Weyer kon opgelucht ademhalen en zijn diensten aanbieden aan de goedgelovigen van Esbeek. Dat waren er op dat moment, blijkens de Lijste der Zielen van de Gehuchte Esbeek, niet minder dan 361. In
de lijst wordt steeds het hoofd van het gezin genoemd met daarachter het
aantal inwonenden.
Gerardus Timmermans
Jan van Laarhoven
Laurens van Laarhoven
Hendrik van Laarhoven
Laurens Sebrechts
Lambert van Oirschot
Arnoldus Luyten
Cornelis Hagen
wed. Cornelis Vermeer
Jan van Gestel
Michiel Vlijmans

5
4
3
2
3
5
3
9
2
5
4

Lucas van Laarhoven
wed. Jan Maes
Paulus van Laarhoven
Huybrecht van Oirschot
Conraard Mutsaars
Nicolaes Wouters
Jan Elings
wed. Jan Groenen
Jan van Raak
Peter Bruurs
Adriaen Peter van Oort

3
4
4
4
2
9
3
2
5
6
6

Jacobus Hakkens
Peter Princen
wed. Adam de Bie
wed. Willem Bogers
Jan Jansen
Johannes Hakkens
Adriaan van Hoof
Nicolaes Delien
Gerardus Melens
Jan Fredrix
Jacobus van Dijk
Adriaan Wouters
kinderen Dirk Rooze
Laurens van den Heuvel
Cornelis van Laarhoven
wed. Jan Sebrechts
Peter Damen
Jan Havermans
Jan Segers
Hendrik de Cort
Norbertus Baayens
Peter Bruurs
wed. Cornelis Maas
Adam Timmermans
wed. Adriaan van Oerle

4
3
3
5
4
4
4
4
7
3
5
8
5
3
5
2
9
8
8
7
4
8
1
6
2

wed. Van Spaendonck
Hendrik Bruurs
Adriaen Princen
wed. Anthony Weygers
Cornelis Michiel Vlijmans
Nicolaas Schellekens
Willem Mercx
Peter van de Ven
Adriaen Peters
Michiel Havermans
Cornelis Jansen
Adriaan van de Zande
Anthony de Rooy
Jan Babtist de With
Nicolaas Smolders
Adriaan Aben
Jacobus de Rooy
Neelis Smolders
Joseph Maas
Willem Mollen
Willem Schellekens
Gerrit Wilbers
Adriaen Schellekens
Wouter van Gerven
Jan Bruers

2
4
8
12
2
6
3
6
5
5
4
7
6
6
5
7
5
7
3
4
3
8
6
6

Esbekenaren in de schuurkerk (A) bij de vroegere Clossenborgh (B)
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Diessense vrouwen belaagd
op het Hoogeind in 1727

O

p donderdag 6 februari 1727 kwam ‘s avonds om tien uur een hele
bende manspersonen, vooral uit Diessen, bij Jacob Joost Mercken
aankloppen. Hij woonde op het Esbeekse Hoogeind op een huurboerderij van Peter Wijten. En dat ging er hard aan toe: met een swaer hout
had men de voordeur van de huyse opgelopen. De Beekse timmerman Laureys
van Roy werd vergezeld door de Diessenaren Gijsbert Sibben, Wouter van
de Puth en Adriaen van den Nieuwenhuysen. Het waren allen vrijgezellen.
Ook de knechten van de Diessense brouwers Hendrik en Andries Otten
waren van de partij. Een van de grote leiders bleek Cornelis Moonen uit het
Diessense Hoekje te zijn.
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Dames bij de plattebuis op de Hoogeindse boerderij

De bewoner van het Hoogeind, tot 2005 woonde er Johan Brouwers, was
niet bij machte zoveel woedende kerels van zich af te houden. Met de mest
riek in de hand probeerde hij het slechte volk uit huis te keren. Meteen
begon men op de staldeuren te beuken, sodanigh datter enkele plancken af
waeren. Daarna smeten ze met stenen en hout naar de arme Jacob. Brutaal
maakten ze het kalf in de stal los en begoten het met water. Toen sloeg boer
Gerrit Moonen uit de Lage Haghorst dochter Pieternel met de mesthaak.
En tegen boer Mercken schreeuwde men: Laat ons de Diessensche vrouwluy
daer maer uythaelen. Set uwen rieck neer! Mercken antwoordde: Wat bruyt
mij de Diessensche vrouwluy.
Buurman Jan Naaykens kwam ook tussenbeide, doch die werd aan de
haren de stal uitgetrokken en enkele anderen begonnen toen met swaere
stocken op hem in te slaen. De arme huurboer Naaykens had twee gaten
aende linckersyde van syn hooft. Hij was zo geradbraakt dat hij de armen en
benen tien dagen heeft moeten smeren. Men beet hem nog toe: Schelm staet
op en bid om vergiffenis en gaat henen. Smekend antwoordde hij: Ick kan
niet op staen! De dreigementen werden steeds heftiger: Als ghij niet op staet
en weg gaet, soo slaen wij u doot!
Gelukkig kwam op dat moment als een reddende engel buurvrouw Marie
Schepens in het heetst van de strijd parmantig aangelopen. Toen die echter
prompt met een grote hoeveelheid water werd begoten, kwam er snel een
einde aan het gevecht.
Beide gewonde Esbeekse mannen werden door de vrouw des huizes en haar
dochter naar binnen gedragen en in den hoek van den heert bij ‘t vuer gelegd.
Na enige tijd kwamen ze weer bij. De drie Diessense jonge ongehuwde
vrouwen moesten wel uit het huis van Mercken gehaald worden en ... overgeleverd. Bovendien werd chirurgijn mr. Campenhout gehaald om onder
andere boer Mercken te verbinden. Hij had een diepe wond aan de linkerkant van zijn hoofd boven de oogscheel met alnoch een contusie aenden rechter
arm tussen de elleboog en zijn hand, waerdoor hij de hant aen ‘t hoofd niet
conde brenghen. Wat de aanleiding was geweest voor het massale gevecht op
het Hoogeind en wat de rol van de oude Jan Naaykens ten aanzien van de
drie jonge Diessense vrouwen was, is niet meer te achterhalen. Dat Gerrit
Jan Moonen een van de grote vechtersbazen was, is wel duidelijk. Het zou
ook slecht met hem aflopen. Op 4 oktober 1731 werd hij op het Diessense
kerkhof met een schop door Jacobus van Vessem morsdood geslagen.
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Familie Schellekens
na vele eeuwen in Frankrijk

R
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ond het midden van de dertiende eeuw werd Wautger van Ghorpe geboren op het inmiddels nieuw ontgonnen leengoed Gorp. Dat komt
van Goor-op: stroompje door lage drassige bodems. In het oudste
leenboek (1340) van de hertog van Brabant staat zijn zoon Scelleken
Wautgers van Ghorpe vermeld als leenman van Gorp: Godscaldus, filius
Walteri de Gorpe in parochia de Beke. De naam Schellekens komt dus van
‘Godschalk’. Diens zoon heette Jan Scellekens van Gorop die in 1404 schepen in Hilvarenbeek was.
Blijkens het cijnsboek van 1380 betaalde Johannes Filius Scellekini de hereditate quondam domini Edmond de Esbeke. Scelleken Jan Scelleken was
zijn zoon die omsteeks 1365 werd geboren. In 1441 erfde hij een boerderij opden Wishoernic te Diessen. Uit zijn tweede huwelijk met Katelyn Bax
werd Jan Scellekens op het eind van de veertiende eeuw geboren; hij zou
met Sweenken trouwen. Zoon Bartholomeus werd in Diessen geboren en
huwde met zekere Dinghen. Zijn zoon Peter Bartholomeus Schellekens
werd in 1470 geboren, alwaar hij een erf met tuin en huis, los ende vry vuytgenomen eenen heckenposte te houden, leenroerig aan de abdij van Echternach.
In 1485 kocht hij bij der Waeterstrate een erf genaamd den Wishorinc. Peter
trouwde met de Esbeekse Joris Daniel Denen en kocht later een stede aan
het Sprenckels Eynde in Diessen. Zijn zoon Bartholomeus bleef daar wonen
en huwde Cathelyn Marten Jan Martens. Rond 1530 werd zijn zoon Peter
geboren die later met Anneken Michiel van den Nieuwenhuysen zou trouwen. Daarna vestigde zijn zoon Bartholomeus, geboren rond 1560, zich te
Esbeek optie Laeren op de grens van Esbeek en Baarschot. Zoon Jan trouwde met Jenneken Anthonis en hij ging in 1671 failliet. Een van zijn vijf
kinderen heette Adriaan en hij is de stamvader van de latere Schellekens
‘Ekster’ genoemd. Een ander kind, Jan genaamd, werd op 24 april 1653
gedoopt.

Hij trouwde met Joseyn Peynenborchs en kocht een boerderij in de
Groenstraat. Willem Jan Schellekens, op 3 februari 1711 gehuwd met
Marie Heesters, boerde aanvankelijk op Dun. Later deelden zijn kinderen
uit zijn nalatenschap een hoeve op de Broexie. Het was de hoeve schuin tegenover de manege waar Jaak Geerts enige jaren gewoond heeft; jaren daarvoor boerde er Jan de Kort die getrouwd was met Catharina Schellekens.
Daar werd zoon Peter Gijsbert Schellekens op 18 augustus 1763 geboren en
zijn vrouw werd Leen Jacobus van Gestel.
Uit dit huwelijk werd op 5 december 1790 Jacobus Peter Schellekens geboren. Hij trad op 15 oktober 1820 in het huwelijk met Josepha van
Erven. Hij overleed op 30 september 1865. Zoon Gerardus, geboren op
24 maart 1825, ging vlakbij boeren richting Diessen tegenover de huidige
‘Knorhoeve’ in de Broeksie Gement. Op 19 april trouwde hij met Petronella
Verhagen, die op 23 juli 1892 weduwe werd. Inmiddels boerde zoon Jan
samen met zijn tweede vrouw Cornelia van Loon op het Hoogeind in
Esbeek. Hun kleinzoon Cees Schellekens emigreerde in de jaren ‘50 naar
Pont-à-Mousson in Frankrijk.
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Persoonsbewijs van Esbekenaar Jan Cornelis Schellekens uit 1941

Schutterij tijdens
Studentenlanddag in 1928

O

p 19 augustus 1928 organiseerde het toen bekende Brabantse
Studentengilde een grote bijeenkomst in Hilvarenbeek. Men hield
toen op en rondom de Vrijthof de zogenaamde ‘studentenlanddag’. Bijgevoegde foto komt uit de Brabantsche Illustratie van 22 augustus
1928, pagina 350. De fotograaf maakte niet alleen foto’s in Beek maar hij
maakte ook even een uitstapje naar Esbeek. Daar was men toevallig volop
aan het oefenen voor de viering van het gouden feest van de handboogvereniging ‘Oefening en Uitspanning’.
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Esbeekse schutters oefenen in 1928 voor het komende gouden feest

Op de foto zien we geheel links Adrianus van Rijswijk, die het postkantoor
runde. De vierde van links is Esbekenaar Wim Rosch, die aannemer van
beroep was. Behalve de kerken van Casteren en Hoogeloon, bouwde hij

ook het prachtige Beekse Elckerlyc in de Koestraat. Hij had zijn bedrijfje
aanvankelijk in de drie geschakelde woningen, gebouwd in 1913 met bijbehorend postkantoortje, aan de Oude Trambaan.
Op 11 maart 1924 vroeg Rosch een vergunning om een timmerwinkel
achter zijn woning te mogen bouwen. Hij kreeg bovendien toestemming
om zowel zijn schaaf- als zijn cirkelzaagmachine met twee aparte elektromotoren te mogen aandrijven. Later vestigde hij zich aan de Esbeekseweg.
Zijn eerste bedrijfje aan de huidige Oude Trambaan kende de volgende belendende buren:
noord:
oost:
zuid:
west:

weiland van F. de Laat;
Trambaan;
woonhuis van A. Rosch en bewoond door J. van de Wiel;
weiland van H. van Laarhoven.

Rechts naast Wim Rosch zien we kastelein en winkelier Willem Smolders.
Op de achtergrond kijkt landbouwer Toon de Laat uit Esbeek toe. De
linkse schutter is de monteur Toon Smolders die net als Willem in de huidige Schuttershof werd geboren. Geheel rechts houdt Piet Schilders, die
timmerman op Landgoed De Utrecht was, de boog gespannen.
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Het genoemde Brabantse Studentengilde werd opgericht in 1926 en streek
elk jaar neer in een dorp in Brabant, waar zij na afloop vaak een kapelletje
bouwde. Grote stuwende kracht was Dr. P.C. de Brouwer, die op 17 oktober 1874 in Hilvarenbeek werd geboren. Zijn doel was de provincie NoordBrabant cultureel te verheffen en haar aansluiting te laten maken met de
moderne tijd waarbij haar specifieke eigen karakter behouden moest blijven. Begin 1900 startte hij bij de fraters in Tilburg in de Lange Nieuwstraat
het eerste Rooms-Katholieke Gymnasium, waar later de Kweekschool haar
intrek zou nemen. Hieruit stichtte hij in 1917 het St.-Odulphuslyceum.
‘D’n doctor’ zette alles op alles om ook in Tilburg een katholieke universiteit op te richten. Verder dan de Katholieke Leergangen kwam hij echter
niet, want Nijmegen kreeg de universiteit in 1923.
Piet de Brouwer was ook de oprichter van Brabantia Nostra: een GrootNederlandse gedachte met Vlaanderen erbij! Verder was hij mede-oprichter
van de Beekse heemkundige kring Ioannes Goropius Becanus. Zijn hele
leven heeft hij geschreven, waarbij voor ons wel het belangrijkste werk ‘De
geschiedenis van Hilvarenbeek tot 1813’ is. Petrus Cornelis de Brouwer
overleed op 19 november in 1961 en werd in Hilvarenbeek begraven.

Ferme ruzie in oude herberg
aan de Mostaard in 1704

I

n de zeventiende en achttiende eeuw hadden herbergen geen al te beste
reputatie. Ook niet die in Esbeek. Bekend zijn de vele gevechten met dodelijke afloop in de talloze Beekse herbergen. In Esbeek vielen doden te
betreuren in twee herbergen op Dun. Boerderij Hendrixen, waar enige tijd
herberg werd gehouden kende ook een dodelijk slachtoffer na een fel handgemeen. In de kroeg daar tegenover achter de oude linde kwamen twee bezoekers na een pittig gevecht aan hun einde.
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Gevechten waarbij de meeste slachtoffers uiteindelijk weer opkrabbelden
waren er in vorige eeuwen legio. De schijnbaar ordinaire knokpartijen in
de herbergen waren trouwens vaak erg complex. Men vloog elkaar niet
zomaar meteen in de haren; men maakte als in een soort ritueel heel vaak
een aantal tussenstappen voordat men tot een handgemeen kwam. Het is
erg opvallend dat de twee vechtersbazen vóór het gevecht de herberg verlieten en buiten voor de deur hun opwachting maakten. Treffend is ook dat
men elkaar dikwijls goed kende: het waren vrienden, buren of zelfs familieleden. De oorzaak van het gevecht was meestal ook maar een kleinigheidje. Geregeld was overvloedig gebruik van alcohol in het spel. Om de
zaak warm te stoken, werd er met messen gezwaaid, over de vloer gekrast
en lomp op de grond gespuwd. Tot slot werd er flink en grof gescholden:
Gij bent een hondsvoth! Gij geusen hond! Sal ik u de neus afsnijden! Sal ik u
tot frecadelle snijden!
Als het gevecht zich toch in de herberg zelf afspeelde, dan kwam de waard
tussenbeide. Zo moest kastelein Schoormans, die net voor de witte brug
op Dun een goedlopende kroeg huurde van de steenrijke Gerrit Hendrik
Bruers, regelmatig vechtenden scheyden. Hij was daar trouwens door de wet
toe verplicht. Als er in zijn herberg een dode viel, dan werd zijn zaak voor

drie jaar gesloten. Begrijpelijk dat de herberg Hendrixen na het dodelijk gevecht van 1713 dicht ging.
Op 5 november 1704 was het erg gezellig in de herberg van Jan Peter
Damen. Jaren geleden woonde Gerrit van Doormaal er, waarna Gerrit van
Gerven er een nieuwe woonboerderij bouwde. Damen was getrouwd met
Elisabeth Hanegraeff, dochter van de Beekse chirurgijn die aan de markt
in Beek ook een bierbrouwerij bezat. Elisabeth getuigde dat er in haar huis
twee mannen questie hadden. Gedaagde Jan van den Bergh verklaarde dat
hij met Huybert Maes uit de Groenstraat flink brandewijn had gedronken.
Na enkele hevige woorden ontstond er binnen een worsteling. De 40 jarige
Cornelis Tielemans, sittende bij het vuer, zag dat de twee vechtend ter aarde
vielen en dat herbergier Jan Damen ze wist te scheijden. Toen strompelden
ze naar buiten en daar moet Jan van den Bergh een flinke snee in zijn gezicht hebben opgelopen. Toen ze weer binnen kwamen pakte Maes onder
de schouw een tang en riep tot de kasteleinsvrouw: Elisabeth, ziet toe, want
gij zult een ongemak krijgen detonerende Van den Bergh. Die riep hevig bloedend: Ghij hondsvoth, ghij hebt mij daer soo gelockt! Hij was echter ook zo
beschonken, dat men hem naar huis bracht.
121

Vredig poseren de buren van de Mostaard voor de ‘oude herberg’

Fundaties vanaf 1889
erg welkom in de kerk

D

e stichter en bouwer van de eerste Esbeekse ‘kerkfabriek’ zat er financieel warmpjes bij. Leonardus Jurgens stamde ook uit een zeer
vermogende familie. Als hij ‘thuis in Oss’ op bezoek was, zijn ouders
waren respectievelijk in 1879 en 1880 gestorven, dan verbleef hij in de statige villa van zijn oudste broer Jan. Als alles strikt volgens zijn plan verliep
dan was hij erg vrijgevig en royaal.
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De oude kerk en pastorie in 1900 gezien vanuit de tuin en het kerkhof

Monseigneur Godschalk verwachtte een storting van 10.000 gulden van
Jurgens te krijgen voor de nieuwe parochie Esbeek. De nieuwe pastoor zei
echter kordaat: Monseigneur, neem pen en papier, en ik zal teekenen voor vijf
en twintigduizend gulden. Voor het paard dat hij in Diessen kocht gaf hij

prompt 355 gulden, terwijl eigenaar Jan van de Wall er maar 350 gulden
voor vroeg. Zijn broers in Oss keurden het echter af en hij kreeg meteen
een ‘goede draver’ in de schoot geworpen. In zijn jeugd had hij ook altijd
geroepen: als ik pastoor ben, dan zorg ik eer voor een pert dan voor een bed!
Ook zijn eerste kamers die hij in het schoolgebouw betrok wilde hij niet
gratis, maar de zielzorger betaalde flink. Elke keer dat hij tijdens de bouw
van de kerk op bezoek was, trakteerde hij de arbeiders gul in de herberg.
Om de leerlingen van de avondschool te stimuleren nam hij wat sigaren
mee en trakteerde nu en dan op een glas bier. Op donderdag met de kermis
werden de meisjes van de Esbeekse Congregatie op de pastorie in de watten
gelegd en tussen twee en zes uur verwend met bier en koffie met korinthen
mik.
Hij vergezelde ook altijd de deelnemers aan de Processie Esbeek-Kevelaer.
Lopend via Oirschot naar Best kon men een aparte wagon tegemoet zien:
mannen en vrouwen nogthans gescheiden. Hij regelde het hotel waar men gezamenlijk kon overnachten. Jurgens hield ‘s avonds uiteraard toezicht, terwijl hij allen met een goed glas bier tevreden stemde. De parochie Esbeek
stond er aanvankelijk financieel ook zeer goed voor.
Dat geld kwam vooral binnen door de vele fundaties die sinds 1889 door
de vooral goedgelovigen werden gesticht. De eerste fundatie kwam zelfs
uit Hilvarenbeek. De gezusters Helena en Anna Spruijt schonken de kerk
4700 gulden. De pastoor schreef de bisschop: dat dit voor de Esbeekse kerkmeesters onbekend blijve! Beide dames konden rustig en vreedzaam sterven:
12 gezongen ‘maandstonden’ en 40 gelezen missen. Daarna 50 jaar lang
gezongen en ‘lezenden jaargetijden’. Het bedrag werd door Jurgens belegd
in Nederlandse effecten. Anna Spruyt overleed op 16 maart 1912 en zuster
Helena op 20 april 1914.
De moeder van Jurgens, de op 2 april 1840 in Tiel geboren Theodora van
Waardenburg, zou vanaf 1 januari 1890 liefst 100 jaar missen opgedragen krijgen. Deze weduwe Henri Jurgens gaf met haar negen kinderen dan
ook 9000 gulden. Marinus Souwen stortte 100 gulden en Martinus Hagen
stelde zijn eeuwige leven veilig met ƒ 2000,-. De kinderen Van Laarhoven
en Johannes Vuchs waren elk goed voor ƒ 1000,-.
Een reeks van Esbekenaren wisten de kerkfabriek te vinden, met pastoor Houben als hoogtepunt. Hij schonk een woning aan de Schieweg te
Amsterdam ter waarde van 23.000 gulden: 2/3 voor Esbeek en 1/3 bestemd voor de Diessense kerk!
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Het denkwerk zit meestal in het hoofd

Eric de Brouwer en Edgar Nooijens rusten even uit na het lassen

Inboedel Tulderhoeve
op 28 januari 1721 verkocht

J

an Matthijs van Dun was hoevenaar op de Tulderhoeve sinds 1689.
Deze pachtboer van de abdij van Averbode was getrouwd met Marie
Wouter Lemmens die er jarenlang zou tappen. In 1720 overleed Marie.
Jan van Dun bleef met zijn vijf dochters achter op de zeer grote Esbeekse
hoeve, die allen huwden:
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Catharijn van Dun
Marie van Dun
Jenneken van Dun
Elisabeth van Dun
Anneken van Dun

x
x
x
x
x

Anthony Wagemakers
Clement Jansen
Hendricus de Jongh
Pieter Boschmans
Gerart Bruers

Bovendien waren er nog de zonen Jan, Wouter en Matthijs. Het laatste
echtpaar zou in boerderij Hendrixen gaan wonen en kregen daar de dochters Margriet en Jenneken. Boer Gerart Bruers zou in 1722 hertrouwen met
Cathalijn van der Meijs, bij wie hij drie kinderen kreeg. Het eerst genoemde echtpaar bleef op de Tulderhoeve wonen. Tijdens hun leven zouden zij
zwaar moeten procederen tegen de regeerders van Poppel in verband met
het gebruiksrecht van de heide tussen Esbeek en Poppel. Anthony kocht de
hoeve in 1756, waarna problemen over het jachtrecht ontstonden. Hij overleed in 1762 en zij tien jaar later.
Meteen na het overlijden van Marie Lemmens vond er een openbare verkoping van de roerende goederen plaats op 18 december 1720. Deze verkoping staat ook vermeld in ‘Boerderij Hendrixen, een oase op het Spaaneind’
op blz. 58.
Maar op 28 januari 1721 vond er weer een grote openbare verkoping plaats
van allerlei huisraad. Het is best wel mogelijk dat er twee gezinnen op de
Tulderhoeve woonden. Bovendien stonden er ten noorden van de oude
hoeve nog twee andere boerderijen. Uit de periode dat Jan van Dun er
boerde is de samenstelling van het huishouden op de hoeve wel bekend:

- 1687: Jan van Dun en Marie, 3 knechten, 1 dienstmeid, 1 kind;
- 1688: Jan en Marie, dochter Anneken, 2 knechten, 1 meid;
- 1699: Jan, vrouw, 3 knechten, meid, 7 kinderen van de herder;
- 1710: weduwe Van Dun, 4 knechten, 1 meid, 4 kinderen;
- 1714: acht personen van boven en vier van onder de 16 jaar;
- 1719: de weduwe, 3 zonen, 5 knechten en 4 meiden.
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Achter deze twee linden stond tijdens de verkoping nog een oude hoeve

Zoals we in het archiefstuk kunnen lezen gingen veel goederen terug naar
de kinderen. Maar veel huisraad en gereedschappen werden door andere
Esbekenaren opgekocht. Michiel Dijkmans kocht een kapstock en een koeijketel. Peter Otten schafte een coornvath aan. Peter van Boxtel kon met de
kreuge naar huis. Claes Hendrix werd eigenaar van de mostertmolen. Verder
nog: kopere ketel, olijvaetjen, scherfbort, werckbank, beijtel, hael, wafelijser,
lopenkurff, blaespijp, heckens, glasekast, schenckbort, ovenscheel, schoukleet,
bed peuling.
Ook werd de volledige oogst verkocht die lag opgeslagen: stroy, oortbusselen,
even, beemthoy, drieshoy, toemaet, speurye, haver, boeckweijt, coorn. Verder
werden er vijf zakken kaff verkocht. Een koop schaarhout int Weesdriesken
en twee kopen inden Ronden Dries gingen naar Francis van Roy. Hout inde
Nuyt en neven den Hof gingen snel van de hand. Jan van Dun kocht de
saegstelling. Tot slot nam Gerrit de Vries de slaepbanck mee naar huis.

Huub van Dommelen vindt
houten put op de Broeksie

A
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ls er iemand in Esbeek of in de naaste omgeving met de hydraulische kraan kan ‘lezen en schrijven’ dan is het wel Huub van
Dommelen. Door zijn rijke ervaring weet Huub feilloos in te schatten of de verkleuringen op de rand van de gele ondergrond en het bovenliggende zwarte esdek al dan niet historische waarde hebben. Steevast heeft
hij zijn fotocamera in zijn kraan liggen om eventueel foto’s te maken. Enige
jaren geleden groeven we samen met Huub op Tulder een gedeelte van de
oude omgrachte hoeve op waar nadien de brouwerij gebouwd was. In de
bouwput van de boerderij van Gerrit van Gerven stuitte hij op een prachtige met losse stenen gestapelde waterput met op de bodem een karwiel.
Tijdens de laatste uitbreiding in het Laag Spul fotografeerde Huub ook een
put. Bij de aanleg van een kikkerpoel op Landgoed De Utrecht legde hij op
het talud fraai de oude spitsporen van de Esbeekse plaggenstekers uit vroeger eeuwen bloot.

Bij de reconstructie van de voirde bij de Koevoirt zakte hij met zijn gloednieuwe kraan zo diep in een oude meander dat we op het punt stonden met
een schop aarde definitief afscheid van hem te nemen. Op het kaartje hiernaast zien we de plaats waar Huub een put opgroef toen hij de Loop verlegde in het kader van de aanleg van het nieuwe fietspad.
De put stond blijkbaar op het erf van de zeventiende eeuwse hoeve van
Willem Hendrik Bruers. Die maakte veel ellende mee in zijn leven. Nadat
zijn zoon Jan in 1668 door een Bekenaar werd doodgestoken ging hij in
1671 failliet. Zijn dochter was melaats en moest bedelend langs de deur. In
het rampjaar 1672 werd zijn hoeve verkocht. Jan Peter Damen was de volgende eigenaar. Daarna woonden er nog Jan Wouter Bruers en Jan Willem
Bruers. Het nieuwe fietspad tussen de Mostaard en de Broeksie loopt nu
dus dwars over het erf van de voormalige hoeve van Bruers. Het riviertje
kende toen nog een scherpe knik en is nadien vaak vergraven. Als Huub
straks in zijn eigen bouwput de oude hoeve van Gijsbert Schellekens vindt,
zal hij dan de heemkunde ook bellen?
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Huub van Dommelen kan met de kraan ... en met de schop werken!

Diefstal in een hoeve
aan de Mostaard in 1827

O
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p de plaats van de voortuin van het woonhuis van Lambert en
Toos Verhoeven stond zeker sedert de Late Middeleeuwen een
hoeve. Samen met de latere boerderij van Janus van Dommelen
waren die hoeven eeuwenlang in lijn gelegen aan de westkant van de
aloude Esbeekse Mostaard. De hoeve van Janus van Dommelen werd gesloopt om plaats te maken voor twee burgerwoningen en Jan Hesselmans
ruimde al eerder de andere boerderij op omdat er een fietspad werd aangelegd. Op de foto zien we het begin van de sloop uit 1956 en uit de spanten
kunnen we afleiden dat er pas veel later een stenen gevel omheen is gezet.
Oorspronkelijk waren de wanden gevit en met leem besmeerd.
De oudst bekende bewoner is ongetwijfeld Jan Gerits de Mesmaecker die in
1656 in het verpondingsboek als eigenaar werd genoemd. In 1666 was hij
aangesteld als ‘rotmeester’ over Groot Esbeek. Hij gaf toen leiding aan een
groep van zes burgerwachten commanderende van het huijs van Thijs van
Dun aff ende voorts over Groot Esbeeck mettet Craenmeer. Zijn broer Dirrick
Gerrits de Mesmaecker had het commando in Klein Esbeek: Broeksie,
Groenstraat, Hoogeinde, Nereneinde en Dun. De oudste bewoningslijst
van 1736 geeft Daniel van Poppel als eigenaar, die ook al de naastgelegen
hoeve in bezit had. In de lijst van 1741 wordt zijn weduwe Catharina van
Heesch als eigenaar vermeld. Zij was de dochter van de Beekse herbergier
Pero van Heesch en stond bekend als ‘de Beekse hoer’ van weleer. Daarna
stond de boerderij enkele jaren als ‘ledig staand’ vermeld. In 1756 boerde
hun zoon Hendrik Daniel van Poppel er en hij is mogelijk de bouwer geweest van de hoeve op de foto. Zijn broer Jan woonde toen in de naastgelegen hoeve ‘Van Dommelen’. Tot 1786 waren de kinderen van Hendrik
Daniel van Poppel eigenaar van de ongedeelde hoeve en Marten van Gils
woonde er enige jaren in.

De hoeve van Hendrik Daniel van Poppel werd gesloopt in 1957

Daarna huurde Arnoldus Luyten de boerderij en hij werd, na de kinderen
van Peter van de Aa (1/3 deel), vanaf 1791 de nieuwe volledige eigenaar en
bewoner. Toen de Fransen massaal Beek en Esbeek binnenvielen in 1794
had Luyten zich gemeld met os en kar. Een dag lang had hij paraat gestaan
in de Beekse toren.
Uit een alfabetische lijst van Esbeekse grondbezitters van 1808 blijkt dat bij
de hoeve (E 760) de volgende gronden hoorden:
- den Elsakker
- de Zoobogt
- Aanstede

- den Hoekakker
- de Klapstart
- Drieske over de Baan

- ’t Bergske
- Luttelbraak
- Vosveldeke

Boer Luyten bezat in Esbeek nog een tweede huis enwel op sektie E
nummer 1649 (nu Meester Lauwersstraat). In 1819 kocht hij dat vervallen huis met hof van Anna Cornelis van Gestel, weduwe van Jan van Raak.
Uit het Beekse archief blijkt dat er was ingebroken bij Arnoldus Luyten.
Op 9 juni 1827 werden de volgende spullen gestolen: -2 pond spek; -2 mud
aardappelen; -4 pond brood; - een doek en een theeketel. De voorlaatste
eigenaar van de hoeve was Van Laarhoven en de laatste huurder was Piet
Plasmans.
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Feest voor jubilerende
tuinman op Rustoord in 1945

H

et is voor de inwoners van Beek en omgeving heel gewoon dat op
donderdag een exemplaar van de Hilverbode bezorgd wordt. Dat
gebeurt overigens al sinds 1927. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
kwam de Hilverbode niet uit. Meteen op 4 oktober 1944 kwam men met
een extra editie. Natuurlijk stond deze uitgave geheel in het teken van de
bevrijding. Dr. P.C. de Brouwer leverde onder andere het gedicht ‘Toen de
klokken heengingen. Januari 1943’ aan. Ook werd het bekende gedicht ‘De
achttien doden’ geplaatst.
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Bas Aarts, historicus en geboortig van Hilvarenbeek, ontdekte dat de jaargangen 1944 en 1945 nog aanwezig waren in de ‘Bijzondere Collecties’ in
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Vooral interessant was het berichtje over Antoon de Wit, zijn grootvader van moeders kant: 25 jaar tuinman op Rustoord.
In 1920 kwamen zij met de tram vanuit Mijdrecht naar Esbeek. Vanaf het
dorp moest hij met zijn vrouw te voet naar hun vrijwel nieuwe woning
achter de houten Merel. Antoon volgde de tuinman op die er slechts één
jaar gewoond had. Daarna kwam er Jan de Kuiper tuinieren. De moeder
van Bas Aarts werd hier in 1922 geboren en op 27 oktober 2009 gaf ze een
interview.
Zilveren Jubileum
Op 27 Dec. zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer de Wit in dienst trad als
tuinman van het bekende “Rustoord” in het dorp Esbeek. Toentertijd was het
onder leiding van W.P. Ingenegeren, en onder al de anderen die dezen heer inmiddels hebben opgevolgd, vervulde hij zijn taak op een buitengewoon vlijtige
en een correcte wijze. Wij twijfelen er dan ook niet aan, dat op de dag van dit
jubileum, velen blijk zullen geven van hun belangstelling voor en medeleven
met dezen sympathieken tuinman.

Jaargang 1944 bestond nog uit een blad van twee pagina’s. In de tweede
aflevering werden onder het kopje ‘Gedood door oorlogsgeweld’ onmiddellijk de Beekse gesneuvelden herdacht: Jan Aarts, Jan de Vries, Piet
Leermakers, Jan van Dongen en Adriaan Smolders. Op 4 augustus 1945
zou het Amsterdamse St.-Vincentius Jongenskamp aan de Diessenseweg
een kapel ter herdenking bouwen.
Ir. C. J. van Meel blikte in februari 1945 terug op zijn tijdelijk bestuur van
de gemeente. Ook werd er een lezing gehouden over emigratiemogelijkheden. Van de 165 ingeleverde radio’s bleken er maar 81 terug gekomen
te zijn. Dr. P.C. de Brouwer maakte melding van zijn nu erg bekend uit
te geven boek ‘Hilvarenbeek tot 1813’. Positief nieuws was ook dat de bus
van Tilburg naar Beek weer twee keer daags reed. Dr. H.A.M. Ruhe kwam
met het prachtige initiatief om in november 1945 het ‘Oudheidkundig
Museum’ op te richten. In dezelfde maand werd trouwens het voetbalterrein de ‘Volharding’ geopend. Jan Naaijkens leverde een stroom aan artikelen en bijdragen, vaak doorspekt met anekdoten. Antoon de Wit kon
als gevolg van een granaatinslag op 30 september alle ruiten van zijn kas
vervangen.
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Antoon de Wit in 1927 bij zijn woning aan de Prins Hendriklaan

Verkoop bij timmerman
Adam de Bie in 1729
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Familie van de Biggelaar timmerde vakkundig haar eigen kapschuur

H

oewel de Esbeekse bevolking vroeger vooral uit zelfstandige boeren
en pachters bestond, kende men uiteraard ook andere beroepen.
In de veertiende eeuw hadden we immers een molenaar op de
Esbeekse windmolen. Aert Hendrick Lom was in 1594 aan de Mostaard
kuiper. Dirck Adriaen Lammers oefende in 1675 het beroep van hoefsmid
uit. Jan van Vucht was in 1567 transporteur aan de Mostaard. Peter Jan
Claes Wouter Otten alias den Wilden was daar ook vrachtvervoerder in
1610. Anthonis Willem van der Spaendonck kwam in 1659 als linnenwever en -bleker aan de kost. In de zestiende eeuw was een telg van de familie Bruers lakenvolder en Lauwreys Adriaan Willem Bruers tijkwever:

de families De Volder en Tijckwevers stammen van de Esbeekse familie
Bruers af. Jan Michiel Wouters was ossenkoper en boterkramer en woonde
achter de linde op het Spaaneind.
Op Tulder verdiende een lid van de familie Wijngaarde zijn boterham als
zevenmaker. Verder waren er natuurlijk tappers, bierbouwers en herbergiers.
Jan Gerit Pasmans bakte op het Hoogeind volop stenen. Op het erf van de
Clapstaard hoeve stond een rosmolen waar olie geslagen werd. De laatste
valkenier van Beek woonde op Dun. Op de Tulderhoeve waren verschillende ossenaars in dienst. Herders waren er volop, zoals de scheper Hendrick
Timmermans in 1688. Omstreeks 1500 werd op de hei tussen Esbeek en
de Mierden een herderinnetje door een ‘reiziger’ verkracht. Reiziger kan
ook beteken: in militaire dienst.
Dan had je natuurlijk ook nog de borgemeesters, bedezetters, armenmeesters en burgerwachten. Maar dat waren geen zelfstandige beroepen. Dat
werd je min of meer opgedrongen. Ook was er nog Andries Princen, die
een van de eerste gereformeerde schoolmeesters werd. Hij kwam echter
weer tot inkeer en ging in het klooster in Tongerlo wonen.
Peter Bruers van het Spaaneind was standvastiger en bleef na kapelaan geweest te zijn tot aan zijn dood pastoor in Beek.
Wilbort Cornelis van den Nieuwenhuysen alias Panis woonde van 1609 tot
1688 in Esbeek en was timmerman. Daarnaast was hij ook nog clandestien
‘veegenezer’. Peter Hendrick Franken bezat in 1671 een saegh, een schaeff en
een timmerkistje. Op 19 juli 1729 werden de goederen van Adam de Bie,
zijn timmermans en bouwgereetschap, publiek verkocht:
- Dirk van Trier
- Peter Vingerhoets
- Hendrik Schepens
- Peter Bosmans
- Hendrik Walschots
- Deonijs de Jong
- Dirk Princen
- Michiel Lemans
- Corstiaen Princen

- bijtels
- twee saeghskens
- schaven
- bijlen en dijstel
- ijseren handboom
- bijl
- saeghstelling
- vijselblocken met toebehoorten
- slijpsteen

Adam de Bie was getrouwd met Marie Willem van Oudenhoven en woonde
op het Spaaneind tegenover Bruurs. Hun kinderen waren Catharien, Marie
en Jan. In 1734 kocht Jan de hoeve en de plaats noemde men toen in
Esbeek de Vijf Huysen.
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Broederschap H. Cornelius
opgericht in 1901

I
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n september 2012 werd de Heilige Cornelius in Esbeek wellicht voorgoed opgeborgen. Pastoor Jurgens stond aan de wieg van het Esbeekse
Rijke Roomse Leven en op 17 september schonk hij aandacht aan die
H. Cornelius. Om zeven uur was er een gelezen mis waarna om 9 uur het
rozenhoedje volgde. Daarna las de pastoor de ‘Litanie van den Heilige
Cornelius’ voor uit het kerkboek, terwijl het beeld van Cornelius eenvoudig versierd was. Toch was het zijn opvolger die de broederschap van de H.
Cornelius oprichtte.
Op 8 september 1901 benoemde Henricus van Dijk zich tot directeur van
de broederschap en het geld van de alsmaar groeiende bedevaart werd gestort in het Cornelius- of Geheime fonds. Hoewel Cornelius veelvuldig werd
aangeroepen tegen vallende ziekte, beroerte en een schielijcken en onvoorzienen dood, stierf hij toch plotseling tijdens een retraite op het groot-seminarie in Haaren. Hij liet de Esbeekse parochie achter aan de rand van de
financiële afgrond.
Om de ‘zondige misbruiken’ de kop in te drukken ging Jurgens in Esbeek
meteen aan de slag om in zijn ogen missiewerk te verrichten. Financieel
was hij goed bezig geweest want toen hij later vanuit Beek terugkeek op
Esbeek, merkte hij fijntjes op dat hij zeker 80.000 gulden aan de parochie
had besteed:
- geschenk familie Jurgens ƒ 5000,- extra reizen en fooien
- geschenk pastoor Jurgens ƒ 37437,- aanleg tuin/ boomgaard
- fundatie weduwe Jurgens f 9000,- steenweg naar de kerk
- mis lezen zonder inkomsten
- aanleg kerkhof
- huren kamers schoolhuis
- bouwen van koetshuis
- opbouw van ‘t presbyterium
- schuurtje en privaten
- pilasters en ijzeren poort kerkhof
- calvarieberg
- kleine altaren in de kerk
- allerlei meubelen
- kandelaren en kazuifels
- bouwen van veranda
- beschilderen en behangen pastorie
- twee regenputten

Op verzoek van de Esbekenaren bood Jurgens hen een alternatief voor het
loslaten van de zondagviering op St. Jan op 24 juni. Men meende dat er
sindsdien veel meer hagel- en onweersbuien over Esbeek waren getrokken.
Jurgens voerde prompt het ‘veertigurengebed’ in en stelde een derde kerstdag in. Op 13 december vereerde men St. Lucia. Tijdens nieuwjaarsdag
werden de banken verpacht.
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Jurgens stond aan de wieg van het Rijke Roomse Leven sinds 1889

Met Maria Lichtmis, gevierd op 2 februari, kon iedereen een gewijde kaars
ontvangen. In de oude Diessense parochie, geleid door volgelingen van
Norbertus, werd dat feest al in 1551 genoemd: alsmen Kerssen wijdt. De
hele maand maart werd het beeld van St. Joseph versierd. Op Passiezondag
deed men de eerste H. Communie. Met St. Marcus en de Kruisdagen hield
men een processie voor de vruchten der aarde rondom de kerk. Op 9 juli
werd de Esbeekse martelaar H. Adrianus herdacht. Op het feest van de H.
Hubertus, gevierd op 3 juli, wijdde Jurgens brood tegen de hondsdolheid.
De eerste processie van Esbeek naar Kevelaer vertrok op 30 januari 1893.
Voor meisjes en jongens werden er congregaties opgericht: 13 februari en
23 oktober 1889. De Kindsheid zag haar levenslicht later op 1 november.
Ruim een eeuw devotie loopt nu definitief ten einde.

Onwettig kind tussen Dun
en Lange Gracht in 1762

J

ennemie Janssens uit Reusel was omstreeks 1750 in Diessen neergestreken en getrouwd met Wouter van de Nieuwenhuysen. Jennemie
nam het niet zo nauw met de wet op allerlei fronten. Door de Beekse
en Diessense schepenen werd zij nogal wat ten laste gelegd: gepleegde baldadigheden, dieverijen en gepleegd overspel. Zij kon volgens haar buren, zij
woonde op het Leurens Eynde, behoorlijk scheldend te keer gaan: als het zo
in uw huys gaat, dan is het beter dat het afbrande.
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Even voorbij de Lange Gracht kwam het kind ter wereld

Cornelis Moonen en Nicolaas van den Nieuwenhuysen verklaarden vaak
haar dreigementen gehoord te hebben: dat zij wel maken zoude dat het
Leurens Eynde ook wel eens overhoop zoude lopen. Zij bedoelde daarmee dat

spoedig de complete buurt, gelegen aan de oude weg naar Beek richting de
Biest, in vlammen zou opgaan. Heel de buurt wist dat zij een affaire had
met buurman Hendrik Maas.
Op zondag 15 oktober 1759 liep het danig uit de hand in het latere
Diessense Hoekje. Onder leiding van de reeds genoemde mr. timmerman
Cornelis Moonen hadden veel Diessense jongelui zich verzameld bij het
huis van Hendrik Maas. In huis zat Jennemie angstig te wachten. De jeugd
had een ‘weesboom’ meegebracht. Dat is een grote paal die over een kar
met hooi werd gelegd om het bij elkaar te houden. Met die boom trachtte
men de deur te forceren.
Echtgenoot Wouter was die zelf al met een schop aan diggelen aan het
slaan. Het plan was om Hendrik Maas en de overspelige vrouw van Wouter
met een stuk touw aan elkaar vast te binden en demonstratief ... voor de
ploeg te spannen! Men nam blijkbaar het recht in eigen hand, want aanvoerder Moonen riep hitsig: Saa jongens weerd u maar. Ik ben Officier,
Drossaard, al watter van komt daar draag ik van deur! Maar niemand
durfde het initiatief te nemen en tot opluchting van Maas en zijn vrijster
droop men af.
Drie jaar later was het weer raak in de buurt. Vloekend en tierend stond
Jennemie nu voor het huis van Hendrik Maas. Daarna had men haar met
getrokken mes in de kamer zien lopen. De kleren van Maas, rok en camisool, had zij aan stukken gesneden en alle ruiten had ze met ‘een been van
een paard’ ingeslagen. Bovendien had ze opnieuw gedreigd het hele Leurens
Eynde in brand te zullen steken.
Zo ver kwam het echter gelukkig niet. Toen de zwangere Jennemie in april
1762 vanuit Reusel via Lage Mierde het gehucht Dun naderde voelde ze
zich plotseling onwel worden. Het gerecht omschreef het als volgt: Dat zij
ontrent april 1762 gebaart zoude hebben een kind van ses maanden, waarvan
zij door zekeren Hendrik Maas geïnpregneert zoude geweest zijn. Dat die barensnood haar overkomen zoude zijn in de heijde tusschen Dun en de Lange
Graaft in Esbeek.
Jennemie had helemaal geen hulp gehad en het kind was dood ter wereld
gekomen. Zij had het kind in haar voorschoot genomen en ‘s avonds op het
Diessense kerkhof in het geheim begraven. Meteen daarna was zij naar het
Leurens Eynde gegaan waar zij drie weeken ten huijse van Hendrik Maas in
stilte ziek gelegen heeft. Jennemie werd daarna echter strengelyck gegeeselt en
uit Brabant verbannen.
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Boerderij van Gerardus
Smolders van 25 maart 1924
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erardus Smolders, vader van Jan en opa van Geert Smolders, werd
op 30 november 1861 in Hilvarenbeek geboren. Wanneer hij Beek
verliet is niet geheel duidelijk, maar voor ziin huwelijk op 10 april
1893 woonde hij in Tilburg. Hij was de zoon van Adriaan Smolders en
Geertruida van Zeelst. Toen Gerardus op 31 jarige leeftijd trouwde waren
zijn beide ouders reeds overleden. Zijn 33 jarige broer Petrus, landbouwer
in Tilburg, was samen met zijn andere broer Adriaan getuige van het huwelijk. Zijn bruid was de 26 jarige Johanna Maria Stads, die op 18 maart
1867 in Diessen was gedoopt als dochter van Cornelis Stads. Haar moeder
was de Beekse Clasina Fabrie. Haar broer, de 23 jarige Beekse landbouwer
Jan, was samen met de 72 jarige veldwachter Johannes de Kort uit Esbeek
ook getuige van het huwelijk.
Uit de bewoningslijst van 1889/
1890 blijkt dat Gerardus Smol
ders voor zijn huwelijk als ‘land
man’ op het Nereneinde in Esbeek
was neerg estrek en. Hij woonde
in een huisje iets ten westen waar
later in 1924 de familie Geerts een
nieuwe boerderij bouwde. Zeker
in 1899 woonde het jonge paar op
de Kleine Lange Gracht. Op 1 de
cember van dat jaar werd immers
‘om tien uren voor de middag’
Maria Clasina Smolders geboren
op het adres: Langegracht, wijk D
nummer 80.
De oudste zoon was Adrianus (27
januari 1894), die op 4 maart 1936

Plattegrond van de nieuwe boerderij van Smolders uit 1924

overleed. Cornelis zag het levenslicht op 22 juli 1896 en zou zijn hele leven
Landgoed De Utrecht trouw blijven.
In 1900 boerde zijn schoonmoeder, de weduwe Clasina Fabrie-Stads, in
de boerderij in de Groenstraat. Op 25 maart 1924 kreeg Gerardus vergunning om de oude hoeve af te breken en op het perceel sectie E no. 2651
een nieuwe boerderij te bouwen. Er werden echter wel enkele opmerkingen geplaatst: - geen vermelding waar het regenwater blijft; - hoogtepeil
van de vloer ontbreekt; - zwaarte van schieter en veeren foutief opgegeven; naam van de uitvoerder niet vermeld. De aannemer was overigens Jan van
Hoof van het Diessense Sprenkeleynt. Het betrof ‘een woonhuis met stallen’, waaronder een woonvertrek, een voorkamer, een kamer, een opkamer
en een kelder. Tussen beide laatste kwamen ijzere balken met trog welfjes.
Het privaat kwam binnenshuis in de stal. Het oude bakhuis met paardenstal bleef behouden. In 1650 boerde er Hendrick Aert Box en daarna
zijn zoon Jan en diens zoon Peter. Op 14 november 1694 werd zijn knecht
Adriaen van de Laack in de stal doodgeschoten. Daarna boerden er achtereenvolgens Jan, Peter en Wouter Bruurs. Enkele gronden bij de hoeve:
Leemputtendries, Kockoven, ’t Grootbroeck, Land inde Katteboicht, Papenrijt,
Luijensvoort.
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Openbare verkoping
op de Coevoirthoeve in 1728
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Jan van Rijthoven bij zijn ‘Koeverthuisje’ (foto Elwyn Schreuder)

J

an van de Coevoirt stierf op 12 oktober 1728 in zijn boerderij ter
plaatse Dun op de Coevoirt. De belendingen van zijn hoeve werden
als volgt in het archiefstuk opgegeven: west de stroom, zuid de straat,
oost Mathijs van Dun en noord Jan van de Sande. Maar hij liet nog een
tweede hoeve op Dun na, die van de latere Bockenreijder. De toenmalige naam luidde Peter Aerts Stede. Hier waren de naaste buren: noord de
stroom, oost Jan Heymans, zuid de vroente (heide) en west Jan van de
Sande. Deze westelijke buur zou in 1758 bruut vermoord worden. Op 23
december 1728 werden allerlei meubele goederen publiek verkocht, maar
ook ossen, koeien, kalveren, schapen, karren, een ploeg en bouwgereetschap
(=landbouwgereedschap).

Peter van Hoof
Jan Biemans
Adriaen Rombouts
Willem Schijven
Jan van Raak
Jan Servaes
Jan Aert Jacobs
Adriaen Jansen
Jan Aert van Esch
Adriaen Claessen
Peter Claessen
Mathijs van Hest
Philips Jacob

twee riecken
smeervath
schup en rieck
hael
brantijser en hachten
lamp en tangh
twee sighten
greel en sight
saey kurff
heyseysje
kopere ketel
hooghkar
hooghkar zonder raeyen

Adriaen Schoormans, hij woonde in de boerderij/herberg juist voor de witte
brug, ging blijkbaar zijn huis inrichten. Hij kocht een spinnewiel, een tafel
met stoelen en een wiegh! Hendrik Walschots, de smid uit Hilvarenbeek,
kocht een koeyketel. Diessenaar Cornelis Cools, hij had ruim tien jaar eerder
boerderij/herberg/brouwerij Van Helvoirt op den Heuvel gebouwd, nam de
eertkar mee naar huis.
Op de Coevoirt liepen blijkbaar nog vier ossen: een royen, een royen bonte,
een swarte en een vaele. Bovendien had Jan een swarte veers en twee swarte
koeyen. Schapen werden er uiteraard veel meer gehouden en die gingen per
vijf stuks voor 8 gulden van de hand. Sommige gesmet opt hooft, andere op
de schoft, over ‘t gat, langs over den rugh, over het lijf of ongesmet.
Op 10 augustus 1753 overleed Peter Coevoirts en de volgende eigenaar
werd Peter Damen. Hij kocht huis, schuur, stal en hof met aanstede, akkerals weiland onder Esbeek genaamd de Coevoirt. Bij de boerderij hoorden
de volgende gronden: Claessen Dries, Bosveldeke, Heiveld, Heiveld Dun,
Goolsen Bemt, Gagelreys, Peertsbroeck, Neffelt
Op 6 oktober 1753 werden, na het overlijden van Peter Cornelis Coevoirts,
door Jurgen Hofhuysen enkele bijenkasten verkocht. Hij was de Heilige
Geestmeester van ‘den Armen’. Peter Hofhuysen kocht vijff biestocken en
Cornelis de Brouwer zes.
Jan van Rijthoven was de laatste eigenaar van de Koevoirt. Op de foto poseert hij in 1957 bij zijn ‘Koeverthuisje’ met brugje met familie Schreuder
en gasten van Rustoord. Hij bouwde dat in 1940 op een eilandje aan de
stroom. In 1965 werd het gesloopt.

145

De blauwe kei bij de
Hasenkolk uit 1331
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ussen 1300 en 1331 werden in de Meierij van Den Bosch en het
gebied ten zuiden daarvan niet minder dan 39 gemeynten uitgegeven.
De hertog van Brabant stond de woeste gronden af voor een bepaalde cijns aan de boeren die in de aangrenzende dorpen woonden. Eigenlijk
maakten zij al veel langer gebruik van die woeste gronden en heidevelden,
maar nu werden de rechten en plichten op papier gezet. Dat was erg belangrijk want alleen op de ‘eigen gemeynt’ mochten de boeren turf steken,
bijen laten azen, vee weiden en schapen laten grazen. De boeren van Tulder
mochten dat echter overal op de gemeynt; dit was een oud voorrecht dat ze
van de hertog ontvangen hadden.
Ook werden de grenzen vast omschreven en werden ze nog duidelijker gemarkeerd met een ven, een put, een groepje bomen, een heuveltje, de bedding van een rivier of een voirde. Zo vormde de Koevoirt een duidelijk
grenspunt.
Een ander grenspunt aan de zuidkant van Esbeek richting Poppel is Schat
putte (‘schat’ duidt op turfwinning). Ten zuiden van Rovert richting Tulder
staat op oude kaarten als grenspaal een berken boompje op een heuveltje
getekend: een bercken boom op een hooghte, een grachtien daer om houden
de naerburen met Poppel en Weeld voor scheypael. Op Rovert zelf gaven de
raderen van de watermolen de grens aan tussen Poppel en Beek. Uiteraard
werden ook grote zwerfkeien als grenspaal gebruikt. Soms werden zij nader
aangeduid met een kleur: Grijze Steen, Grauwen Pael, Witten Pael en
Blauwen Pael. De laatste drie lagen op een rij op de gemeyntscheiding van
Poppel/Weelde en Mierde.
De zuidoostpunt wordt gevormd door de zogenaamde vijfkei. Vijf voormalige dorpen kwamen hier bij elkaar: Esbeek, Diessen, Middelbeers, Netersel
en Lage Mierde. Het echte grenspunt ligt ongeveer 25 meter ten zuiden van
het monumentje met de vijf zitplaatsen en rare kapstokzuil en wordt gevormd door een ‘arduinen zwerfsteen’.

Heemkundigen rusten in 2005 uit bij het monument van de vijfkei

In feite ligt die blauwe kei pal naast de Hasenkolck, de oudst bekende naam
(24 augustus 1331) voor dit grenspunt. Zo’n blauwe grenskei of afleiding
daarvan vinden we wel meer in Hilvarenbeek. Richting Biest-Houtakker
kennen we het Blauwe Kaaienstraatje. Een oud woord voor blauw is ‘eisen’
of ‘ijs’. Denk ook maar eens aan ons prachtig blauw gekleurde ijsvogeltje. Familienamen als Eijsbouts, Eijsebaart, Eysink en Eisenkolb herinneren hier ook nog aan. De Esbeekse IJzenberch of IJzerenberg ligt pal op de
oude grens van Esbeek en Diessen. In Beek kennen we richting Rovert het
IJzeren Kaaienstraatje. Een Blauwe Pael zou de gerechtsplaats van de gemeenten geweest zijn. De 70 jarige Poppelse vorster Hans Hostels beweerde
dat vlakbij Rovert richting Tulder een Blauwe Kei lag. In 1620 getuigde
de 80-jarige Peter Everaerts dat hij daar de galge van Weelde gestelt tussen
Thulder en Hilvarenbeek heeft zien staen.
De reeds genoemde ‘witte paal’ zou de gerechtssteen van de landvorst geweest zijn. Het element ‘roo(de)’ betekent bijna altijd grens. De hiernaast
genoemde ‘rode steen’ zou betrekking op de geestelijkheid gehad hebben.
Wellicht zijn de drie kleuren grensstenen de basis geweest van onze nationale driekleur: rood, wit en blauw. Dat is iets anders dan ons ‘oranje-zwart’!
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Een negatief gedicht
uit 1915
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e Provinciale Zeeuwsche Courant (PZC) van zaterdag 18 september
1965 was weer erg positief over Esbeek. Aan het woord was de toen
zestig jarige Frans Bosmans: Mijn vader en mijn grootvader hadden
ook bijen. Ik heb het ook van hen geleerd en nu voel ik er niets meer voor nog
iets anders te gaan doen. Hij kon nog best leven van zijn 150 kasten tellende
bijenstal. Hij had goede standplaatsen in Haaften, Eethen en Drongelen.
Daar bracht onze Esbeekse imker elk jaar de bijen in de ‘bongerden’, zoals
hij dat noemde.
En hij vertelde al mijmerend verder: In mijn jonge tijd had iedereen in Esbeek
bijen. Nu zijn er nog maar een paar over. Bosmans deed zijn werk in Esbeek
met veel liefde en hij kon ze goed observeren. Eind jaren ‘40 was hij overgestapt van zelfgemaakte korven naar houten kasten. Hij kon duidelijk het
verschil aangeven: Bij korven zijn de bijen de baas en bij kasten is de imker
het. Je kunt ze namelijk beïnvloeden. Bovendien is de oogst veel groter, omdat
je het hele jaar door kunt slingeren.
Op het erf van Bosmans zwierven nog de oude attributen rond: in een
hoek van de schuur lag een bijenmasker en op een plankje lag de imkerpijp.
Maar tegenwoordig gebruikte hij ‘carbollappen’: dan kon hij ze beter de
baas dan met rook!
Hoewel hij vaak gestoken werd, droeg hij geen masker: Je moet je gedachten
niet op de steek zetten. Je gaat gewoon voort met het werk en je voelt niks.
En hij eindigde met de filosofische woorden: Je moet de knepen van de bijen
met hun goed verstand kennen. Bijen kunnen veertien dagen iets onthouden!
In een krant uit 1915 zien we echter een heel ander bericht over Esbeek.
Het is een eenvoudig gedichtje van een militair die zich ergens aan de
Nederlandse grens behoorlijk verveelde. Als hij maar niet in Esbeek zou
worden gepost. De ‘Militair Telefonist’ H. Nogarede schertste dan ook: een
strafkolonie!

Frans Bosmans toont trots zijn zelfgemaakte bijenkasten

De commandant van ons
Een beste vent
Berekent alles consequent
Hoeveel er mogen zitten op een post
Want denkt hij, zitten er veel
Dan worden ze zo dik en vet
Dat iedereen op mijne mineurtje let
En om dat te voorkomen
Moet ik eens met mijn majoor gaan boomen
Nou, die zegt, als ‘t dan niets anders is
Ik zou zeggen drie of vier
Dan doen ze hun dienst met veel plezier
Zoo ging het elf weken goed
Tot een van de superieuren doet:
“Er moet maar verandering komen
Ga jij Gerrit en Peer
Naar Esbeek voor een keer
Voorwaar drie huizen en een boom
Men zegt dat is de strafkoloôn”!
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Egyptenaren in Esbeek
in 1738 gearresteerd
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n het midden van de achttiende eeuw werd onze regio veelvuldig bezocht door groepen zwervers. Men sprak in de Hilvarenbeekse politiek
van: Zigeuners, Heidenen, Gypten en Egyptenaren. Men dacht dat ze van
Egypte afkomstig waren, vandaar de bijnaam ‘gypsy’. Een andere bijnaam
was ‘tsigani’ dat we nu nog als zigeuner herkennen. Al in november 1737
werden op de Tulderhoeve samen rottingen van mans en vrouws personen
gemeld. Twee verdachte mannen hadden zelfs vroulieden in den avond aangetast en gelt affgenoomen. Ook bij het Aerschots Hoefke in Riel, dat hoorde
toen nog bij Hilvarenbeek, waren groepen aan het schooien en bewoners
brood en boter aan het aftroggelen. De Beekse schepenen gingen maatregelen nemen: nu moet de aanwas der gemelte moetwilligheden en geweldenarije
gestopt worden. Aldus moest elk gehucht met vier man de wacht houden.

Familie De Beer vertrok naar de hoeve met de Egyptenaren uit 1738

Begin februari 1738 was het daarentegen weer raak. Een groep heidenen
kwam op het Hoogeind in Esbeek aan, soo als volgens derselve kleur hairen,
spraeke en kleedinge comt te bleycken. Men moet in die dagen ongerust
hebben toegekeken als ze over de stoffige zandwegen naderden. Men werd
door de zwartharige en donkerhuidige figuren afgeschrikt; hun sterk getinte huid vond men bepaald foeilelijk. De vrouwen blootsvoets en de haren
los of in een doek gebonden en sommigen droegen een breedgerande hoed.
Ze waren gehuld in wijde, lange gestreepte mantels afgezoomd met franjes.
En altijd kinderen er rondom heen die meereden op kar of paard. Anderen
stapten te voet mee, beladen met stokken, potten en ketels: een bonte stoet,
een kleurrijk schouwspel!
Om te gaan vernagten koos men de boerderij van Hendrik Schepens waar
later familie De Beer met een boerenovertrek vanuit Tilburg naar toe trok.
Een van de zigeuners of landlopers was de 19 jarige Josep Flip, afkomstig
uit Luik.
Het brandmerk op zijn rug had hij in Parijs gekregen ter zake van contrabande. Zijn vrouw Anna Geertruid werd in Gent geboren en zou later ook
gearresteerd worden. Ook de 33 jarige zigeunerin Elisabeth Jansen, die verklaarde ‘in het leger geboren te zijn’, was er bij en werd twee weken later
gepakt en in Beek in de toren opgesloten. Haar rug moet er bont en blauw
hebben uitgezien: tot vier distincte reysen (keren) gegeesselt ende drie maelen
te wesen gebrant merckt.
Zij was getrouwd met Francis Moorts, maar die was twee jaar geleden naar
Oost-Indië gevaren! Ook zou deze Elisabeth in het open veld wat vuur
gestookt hebben om zich te kunnen warmen. En dat was in die tijd ten
strengste verboden. Blijkbaar was hun kortstondig verblijf in Esbeek hen zo
goed bevallen dat men twee weken later terugkeerde. Men had met elkaar
afgesproken in verschillende huizen te zullen overnachten. Daardoor werd
de ‘pakkans’ kleiner en werd de schijn van ‘bende-vorming’ enigszins weggenomen. De Esbeekse rotmeesters wisten toch op woensdag 19 februari
1738 twee groepen op het Hoogeind te vangen en in de gevangenis in de
Beekse toren op te sluiten.
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Esbeekse gevangenen
naar Beeks schavot in 1738
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oals eerder reeds is opgemerkt werd Esbeek en omgeving in 1738
veelvuldig bezocht door vreemdelingen. Deze lantlopers of heydenen of zigeuners legden zich toe op het stelen van brood, veldvruchten en kippen. Ook andere delicten zoals stroperijen op klein wild, het
maaien van gras voor hun paarden, het melken van koeien en diefstal van
hout, turf en fruit, moeten gezien worden in het licht van hun nomadische
rechtsopvatting.
De onnozele boer Anthony Hagen had de zigeuners zelfs nog brood gegeven, voor hen pap gekookt en hen in de stal een slaapplaats berijt. De volgende ochtend hadden ze natuurlijk al lang de benen genomen. Eigenlijk had
Hagen ze getipt dat de rotmeesters in Esbeek klopjachten aan het houden
waren.
Toch werden op woensdag 19 februari 1738 in Esbeek twee mannen,
drie vrouwen, twee jongens en enkele kinderen gevangen en in de Beekse
toren opgesloten. Tot 8 maart zaten ze daar vast in een kleine gevangenis
boven het waaggebouw, dat vast aan de toren zat. Alleen werden twee hele
kleine kinderen, nog suygende kinderen, buiten de gevangenis door Arnold
Pijnenburg in cost en drancken gevoijert.
Hoewel het gevang in die tijd bepaald geen ‘hotel’ was, werd de bevoorrading goed georganiseerd. Men kreeg dagelijks onder andere een pintje cleyn
bier oft kerremelck. Vorster (politie) Jasper van Eynthoven had de gevangenen aan de beene geboeyt en inden block geslooten. In ploegen van twee personen kon men inschrijven om de wacht te houden en op mogelijke brand
te letten. David van Bossy beurde zeven stuivers voor het uijtdraegen van
de vuyligheyt. Werd men voor de eerste keer gearresteerd in de Generaliteit
(het toenmalige Nederland) dan werd men gegeseld. De tweede keer kwam
er brandmerken bij. De derde keer werd onherroepelijk de doodstraf uitgevoerd! Op 6 maart 1738 werd overgegaan tot het opregte van een schavot.

In Esbeek gevangen en op de markt voor de Swaen terechtgesteld
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Jasper van Eynthoven bouwde die op het marktveld met een oppervlakte
van 16 voeten in het vierkant en de leer van onder den toren gevoegd tegen
de leuning van het schavot. Het gereedschap van de Bossche scherprechter bestond uit hazelaar- en wilgetakken. Ook had hij een zweep met drie
koorden: aan elk uiteinde een knoop. Een enkele keer werd een dorsvlegel gebruikt. Het bovenlijf werd ontbloot en er werd ghegeesseld met scherpe
roede totter loopende bloede. Om de orde in Beek te handhaven dienden verschillende manschappen aan te treden; er kwam immers veel volk op af.
Na afloop gingen de Beekse notabelen altijd ‘tafelen’ in herberg de Swaen.
Vroeger was daar trouwens ook het raadhuis ingericht.
Een van de gevangenen was Anneke de Wit, die heel wat sporen van geweld
bij zich droeg. Toen men haar rug ontblootte, is bevonden daarop te staan
twee brandmerken gekregen te hebben tot Parijs! Dan was er nog de 13 jarige
Jan Pauwels. Besloten werd dat deze knaap met roeden om den hals de executie van de anderen sal moeten aansien. Op 21 mei werden wederom vier
vrouwen en vijf jongens in Beek gestraft. Bij Leijs Hagedoorn waren de
laatste brandmerken blijkbaar nog niet genezen! Dochter Clara had ook nog
de striepen op den rugge staende.

Jan Bosmans,
Esbeekse wielrenner in 1933
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p 6 jarige leeftijd zag ik bijna voor ons huis Ab Geldermans de 1e
Ronde van Diessen van 1956 met overmacht winnen. Ruim 10
jaar later werd ik zelf nipt bij de nieuwelingen geklopt door Jan
Lenferink in de Gelderse semi-klassieker over 96 km in Keijenborg. De
Tour de Loo bracht me in 1970 niet verder dan de derde plaats. Het wielervirus heb ik vanuit Diessen, waar in mijn geboortestraat rond 1920 al een
wielerbaantje moet zijn geweest, geruisloos mee naar Esbeek genomen. De
populairste sporten rond 1900 waren schieten, schaatsen en vooral fietsen.
De oudste sportvereniging in Beek is wielerclub Velocitas, opgericht op 17
juni 1897 door de notabelen leerlooier Mallens en bierbrouwer Swinkels.
Voordat de club in 1934 ter ziele ging, had Beek reeds in 1922 het wielerbaantje ‘De Toekomst’ geopend en Poppel ‘De Velodrome’.

In de jaren dertig waren er twee Esbeekse wielrenners actief op de weg en
op de baan. Antoon Bissels werd op 28 december 1931 vierde en een week
later zevende in een rit op de weg georganiseerd door de juist opgerichte
‘Ren en Tourclub’ te Oisterwijk. Hier had de andere club ‘Steeds Vooruit’
een eigen zandbaan van 900 meter, waar Bissels in mei 1932 in een koppel
koers knap vierde werd: een stevige trapper die ondanks zijn slechten stijl
van rijden hard fietst. Wanneer hij een beteren zit heeft, zal hij veel aan
snelheid winnen. Vanuit de wielerbaan ‘Willem II’ in de Korenbloemstraat
won Bissels op de weg een individuele tijdrit: het was een lust den renner
Bissels uit Esbeek te zien draaien!
In 1933 was Esbekenaar Jan Bosmans ook lid geworden van ‘Vitesse’ in
Tilburg. Op zijn eigen wielerbaan werd Jan in augustus 1933 net geklopt
in de sprint door niemand minder dan Slaats. Daarna had hij met koppelgenoot Bissels pech, omdat zijn zadel afbrak. Op zondag 16 oktober 1933

Jan Bosmans (midden) aan de start van een koers

won Jan vijf van de zes ritten in het onderdeel sprint. Door een val in de
laatste rit werd Bosmans net geen kampioen!
Tijdens de eerste rit op de weg op 1 maart 1933 demareerde ‘de geharde strijder’ Jan Bosmans in Moergestel. Nadat in Oirschot alles weer was
samengelopen ging het met wind in de rug vanuit Hilvarenbeek met 40 km
per uur op de finish af. Bosmans won in de tijd van 1 uur en 15 minuten.
In april 1933 zaten Bosmans en Bissels samen weg, doch ze werden in Oir
schot door de marechaussee gecontroleerd op ‘belastingplaatjes’. Jan werd
toch nog tweede. Op het eind van een grote rit in juni 1933 moest Jan in
Riel afhaken en kwam hij op 11 minuten binnen. Toch mocht hij met winnaar Slaats proeven van de overwinning: volop aardbeien eten!
In een wedstrijd om afgevaardigd te worden naar de clubkampioenschappen van Nederland in augustus 1933 werd Bissels achtste en Bosmans
negende, nadat hij een behoorlijke buiteling gemaakt had. In de ‘1e Inter
nationale Wielerwedstrijd Hilvarenbeek’ op zondag 1 augustus 1933 werd
Bosmans ten aanschouwe van een enorme menschenmenigte 19e en Bissels
7e. Een andere fietsmakker was Cor Tillieu (links op de foto), zoon van de
burgemeester van De Mierden. Jan voelde zich thuis bij de elite ... zonder
geweld!
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W.P. Ingenegeren stierf
op Rustoord in april 1930

D

e familie Ingenegeren woonde tot 1864 in een woonhuis met winkel
in de Wittevrouwenstraat in Utrecht. Al enkele generaties was deze
familie actief als uitdrager, inkoper en verkoper van tweedehands
goederen. Willem Ingenegeren kwam in 1846 in contact met D. Stolwerk.
Samen richtten ze op 6 december 1847 een begrafenisfonds op met de veelzeggende naam ‘Let op uw Einde’. Dit fonds werd vrij snel uitgebreid met
het ziekenfonds ‘Hulp bij ziekte’, dat gevolgd werd door de sociale verzekering ‘Zekerheid geeft rust’.
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Zoon Willem Pieter Ingenegeren werd geboren in 1853. Nadat hij in
Antwerpen de Handelsschool had doorlopen, richtte hij in 1883 de moderne Levenverzekering Maatschappij “Utrecht” op. De Utrecht werd een
familiebedrijf, gedomineerd door de families Bol, Ingenegeren, Nengerman
en Verkoop. Vijf generaties lang namen deze families zitting in directies en
raad van commissarissen. Om de familiebelangen veilig te stellen en overnames te vergemakkelijken, werd in 1920 de Algemene Maatschappij tot
Exploitatie van Verzekeringsmaatschappijen (A.M.E.V.) in het leven geroepen. Pas in de jaren ‘60 van de vorige eeuw werden de aandelen buiten de
familie gebracht.
Willem Ingenegeren had een voorliefde voor natuurschoon. Tevens had hij
een briljant oog voor beleggen. Zodoende werd hij in 1898 de grondlegger
van het huidige Landgoed De Utrecht. Tot die tijd werd het onmetelijke
terrein als volgt beschreven: Deze vlakte met haar vennen en moerassen, met
haar ruige vegetatie van gagel en buntgrassen, heide en vliegdennen, was zeer
zeker een grootsch stuk natuur, doch in dien toestand van weinig practische
waarde. Een boer met een kar plaggen (blekkers, schadden), een schaapherder
met zijn kudde, een zoutsmokkelaar, in den winter een jager of een strooper,
een vrachtrijder of een boerin met haar eiermand waren de enige menschelijke
wezens, die er zich vertoonden.

Willem Ingenegeren was de grote ziener die dit geheel in Esbeek omtoverde
tot welige akkers en weiden, welvarende boerderijen, breede lanen en schaduwrijke bosschen.
Toch dachten omwonenden er in 1910 nog soms anders over. De
Tilburgsche Courant schreef op 2 augustus: Voor het schoone landgoed de
Hertgang, Dun en Lange Gracht beplant met duizenden eike- canada- en beukebomen met vennen Flaes en Goor, samen 500 hectare, heeft eene Hollandsche
combinatie aan eigenaar notaris Huysmans f 75.000 geboden! Een verbrokkeling van dit complex zoude uit geschiedkundig oogpunt te bejammeren zijn.
In plaats van verbrokkeling ging Ingenegeren steeds meer bouwen aan
het landgoed. Hij zag met welgevallen zijn ontginningswerk groeien en
schroomde niet het kostelijk grondgebied telkens maar weer te vergroten.
Tot het jaar 1920, toen trok hij zich terugtrok op Rustoord, te midden van
zijn schepping, die geworden is tot een der mooiste agriculturele bezittingen
van Brabant. Op 25 april 1930 overleed de heer Ingenegeren in Esbeek op
‘zijn Rustoord’. In het halletje van dit vakantiehuis getuigt een bronzen plaquette van zijn verblijf.
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Willem Ingenegeren geniet eind jaren ‘20 van een welverdiende rust
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Hoeve de Nuyd uit 1939 bij Tulder

De woning van oppasser Willemen op Tulder

Van Liere boert op de Aalsthoeve bij Tulder
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De Vier Winden voor de arbeiders uit 1920

De grote Julianahoeve uit 1908
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De Zes Woningen voor de arbeiders uit 1909

De timmerwinkel tegenover de Brandtoren
161

Boerderij de Kievit bij de Hertgang
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Rijksmonument de Brandtoren met het kantoor

De Houtvesterij aan de Prins Hendriklaan

Arbeiderswoning in de Duivelsrijt
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De Gagelhoeve aan de oude Witrijt

Arbeiderswoning in de Duivelsrijt
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In de Duivelsrijt staan drie arbeiderswoningen

Boerderij de Eusel aan de rand van Tulder
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De woning van de tuinman van Rustoord

De Spiehoeve aan de huidige Golfbaan
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De Boschhoeve richting de Scheidijk

Hoeve de Lange Gracht achter de linde
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Boswachterswoning aan de Dunsedijk

Boerderij van ‘ den Bok’ op Dun
168

Boerderij de Koekoek op Klein Tulder

Boerderij de Ekster ligt op de Golfbaan
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Woning en stallen tegenover de Julianahoeve

Twee arbeiderswoningen bij Tulder
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Hoeve de Kromschutten aan de Kinderlaan

Boerderij de Barak voorbij de Lange Gracht
171

Houten schuur waar nu het pleintje is ingericht

Baldadige jeugd in
17e eeuw aan banden gelegd

I
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n 1648, op het einde van de 80-jarige oorlog, kwam de eerste dominee
naar Hilvarenbeek. De menselijke verstandhouding tussen de katholieken en de gereformeerden, die numeriek sterk in de minderheid waren,
verslechterde zienderogen.
De vijandige houding was al ingezet in september 1629 toen het capitulatieverdrag van Den Bosch getekend werd. In 1630 waagden de dappere
Gildebroeders uit Hilvarenbeek wegens het sluitingsgebod zelfs geen mis
meer door een ‘paap’ in de kerk te laten opdragen. In januari 1633 kon men
nog, mits wat verstout wesende, in de kerk nog gedeeltelijk de mis zingen.
Maar enkele maanden later droeg pastoor Michiel van den Nieuwenhuysen
de mis op in zijn eigen woonhuis. In september daaropvolgend werd de kapitteldeken gearresteerd.
In 1636 konden de katholieken uit Beek en Esbeek definitief het bezoek
aan de kerk vaarwel zeggen. De predikant klaagde ook dat er onder de
preek grote wulpsheyt ende ontstichtingen plaatsvonden. Het werd verboden
tijdens de predikatie te slaen met de bal ofte caetsen ofte eenige andere luytruchtigheden te bedrijven. Ook was het door oude bejaarde luyden of kinderen niet toegestaan om enig geraes omtrent de kercke te maken. De vorster
(politieman) moest extra opletten en de ouders en de ‘meesters’ werden
verantwoordelijk gesteld voor het wangedrag van die hangjeugd. Blijkbaar
werd de jeugd steeds baldadiger met het insmijten van de glasen en het afbreken van de muren. Ze mochten zelfs helemaal niet meer op het kerkhof
spelen, terwijl in 1667 juist daar ook voor de Esbeekse kinderen een nieuwe
school werd opgetimmerd! Elk kind dat op de Ronde Cirkel (marktveld)
speelde tijdens ‘de godsdienst’ werd beboet met drie gulden! Het was nu uit
met stenen werpen naar swaluwe ofte ander gevogelte of met boog of roers te
schieten. Mikken op de wijzers van de toren werd streng bestraft.

De koster, die tevens het vak van schoolmeester uitoefende, werd belast
met het uithalen van de mussen, het schieten van de kerkuilen en kauwen.
Terloops verzamelde hij ook nog doodsbeenderen en lette hij erop dat de
lijken niet te ondiep begraven werden. Ook buiten het marktveld in de
gehuchten Biest en Esbeek kwamen verordeningen: dat geene jongens ofte
yemant anders eenige vueren ofte strooy op straet ofte buyten huys en sullen
moghe stoocken. De predikant klaagde zelfs dat onder de toren gestookt werd
soo dat de rook door de kerk wiert gesien. De toren was daardoor binnen helemaal zwart geblakerd en die moest nu opnieuw gewit worden!
Dat men vroeger zuinig was op het ‘groen’ op het marktveld blijkt wel
uit een mededeling van 6 april 1697: dat niemant eenich letsel ofte quat sal
hebben te doen aende nieuwe plantagie op de gemeyne plaetse. Tot slot moesten ze het niet in hun hoofd halen schade toe te brengen aan draaibomen,
hekkens, hagen, tuinen, hoven, en houte of muure heiningen! Hen wachtte
onherroepelijk het huidige faceboek: ‘de kaak’!
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Brave Esbeekse jeugd in de jaren ‘60 opgepast door juffrouw De Graaf

Het smokkelavontuur van 1942
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sbeek en Poppel zijn reeds zeer lang grensdorpen. Vanaf 1648 werd
de lijn definitief getrokken, maar tussen 1815 en 1839 waren we even
‘echte buren’. Smokkelen heeft daarom bijna altijd plaatsgevonden.
De laatst bekende affaire speelde in februari 1951. Ambtenaren van de ambulante dienst van de invoerrechten en accijnzen ontdekten op een stille
zandweg aan de Esbeekse grens diepe wielsporen van een smokkelauto. Na
ruim zes km zag men dat het spoor leidde naar een Esbeekse boerderij.
Hier ontdekte men een partij van 22 biggen en 10 kalveren die wachtten
om over de grens gesmokkeld te worden. Men concludeerde verder dat een
dag eerder een speciaal geconstrueerde pantserauto 50 biggen naar Poppel
vervoerd had. Het vee was op de Bossche markt door een Belg uit Poppel
gekocht en naar de Esbeekse hoeve vervoerd. Het in beslag genomen vee
vertegenwoordigde een waarde van 1260 gulden, terwijl de 50 biggen 1500
gulden waard waren. Er werden zes arrestaties verricht, maar de Belg die
ook de chauffeur van het voertuig was, bleef buiten schot.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd er ook veelvuldig gesmokkeld.
Aanvankelijk stond het schildwachthuisje van de Hollandse soldaten op de
latere plaats van smid De Kok. Later werd het verplaatst naar de oostkant
van Schuttershof.
Op een klamme avond in het voorjaar van 1942 vertrok een smokkelploeg
vanuit Diessen. Via het Molenheike en het Esbeekse Hoogeind liepen ze zo
naar Tulder. Bij de herberg van Pol van Gool, nu ‘het winkeltje’, kochten
Jac en Wim ieder 20 kg shag. Diessenaar Johan die ook was meegegaan,
moest 5 kg tabak dragen in een kolenzak. Op hetzelfde moment waren er
vijf Belgische smokkelaars, drie mannen en twee vrouwen, bij Pol binnengekomen die in Esbeek graan wilden ophalen. Ze besloten nu samen op te
trekken. Vrouw May liep voorop en zag nog een Duitser met de fiets richting Kruisberg rijden.

Daar stond een grote eenzame houten keet voor de Duitse grensbewaking.
Daarna slopen ze de grens over en bij de hoeve van Dirk van Liere bespraken ze hoe ze de verdere route zouden gaan volgen. Voorzichtig liepen ze
langs het riviertje de Loop om de Oude Baan over te steken. Plotseling
werden er vier schijnwerpers op hen gericht en een gedeelte van de ploeg
werd omsingeld. Johan wist echter te ontsnappen en zag dat de hele bende
werd afgevoerd naar Hilvarenbeek. Hij nam de benen richting Diessen en
klopte aan bij vrienden, maar alles bleek in diepe rust te zijn. Hij sprong op
de regenput en klom tegen de regenpijp omhoog. Hij opende een raampje
en liet zich er doorheen naar binnen vallen. Johan kwam midden in het
bed van de broers Sjefke en Frans terecht, die zich uiteraard dood schrokken. Johan kreeg even later een kop koffie en een borrel aangeboden om
wat van de schrik te bekomen. Johan zette zijn reis via de Handelaars voort
en in Diessen bij het ‘smokkelkot’ aangekomen ontmoette hij Jac en Wim
met een Belg. Een vrachtje moesten ze nog ophalen. ‘s Morgens vroeg ging
men op pad en de zak tabak van Johan werd alsnog veilig gesteld.
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Marechaussee Huub Meeuwisse in 1942 op wacht voor Rustoord

‘Vier Winden’ van 27 april 1920

S

inds de stichting van Landgoed De Utrecht is er veel gebouwd op de
voormalige heidevlakte. Aanvankelijk was de gemeente wel wat argwanend. Zelfs tot in het begin van de twintigste eeuw. Immers, als
er op die schrale armetierige gronden woningen gebouwd zouden worden,
dan zou daarin het gevaar schuilen dat het aantal armen en behoeftigen in
de gemeente zou aangroeien. Onherroepelijk een vergroting van de last der
Armbesturen. Wanneer we nu anno 2013 op Landgoed De Utrecht rondkijken en de komende bouwplannen in ogenschouw nemen ... is dat toch
meegevallen!
In 1911 werd een bouwkeet met paardenstallen in de Hertgang gebouwd.
Hieraan ontleent boerderij De Barak van De Graaf haar naam. Na de
Julianahoeve (1908) en de Zes Woningen (1909) werden enkele jaren later

176

de Boschhoeve en de Gagelhoeve gebouwd. Het houten landhuisje de Merel
stamt uit 1919 en een jaar later was Rustoord klaar. Boerderij de Ekster werd
in 1924 opgeleverd. En hiermee is de lijst nog zeker niet compleet. Maar
hoe zit het met de ‘Vier Winden’?
In augustus 1919 zette de Nederlandsche Heidemaatschappij het ‘Bestek en
Voorwaarden’ voor het bouwen van vier arbeiderswoningen op papier. Het
werden eenvoudige woningen met een stal.
Cornelis Sissingh schreef op 15 april 1920: De watervoorziening zal geschieden door een put. De zwarte grond wordt vervangen door zuiver zand.
Onder de trap komt een kleine kelder. De Gezondheidscommissie eiste nog
in de slaapkamer een openschuivend of opendraaiend raam met de buitenlucht in aanraking komend! Op 27 april 1920 werd de vergunning verleend,
maar wel aan een nieuwe insteekweg en niet parrallel aan de oude keiweg.
Oorspronkelijk zouden ze verspringend tegenover de Houtvesterswoning
komen: noord-west-oost en zuid. Daar werd echter toen meteen ‘De Merel’
gebouwd. Enkele gegevens uit het negen pagina’s tellende bestek:
- elke woning was 10.50 meter lang en 7 meter breed;
- fundering in Brabantse steen, Belgisch formaat, 1ste rood;
- de schoorsteen buitendaks van kwaliteit hardgrouw;
- dakvlakken dekken met 1ste soort riet gemiddeld dik 0.23 m.;
- de staande muren in portaal, woon- en slaapkamer berapen;
- balken leveren van meskant bezaagd vurenhout;
- in kamers en portaal een beschieting aanbrengen van ¾ delen;
- dubbele opgeklampte deuren met vast raampje;
- een rechte steektrap zonder stootborden naar de zolder;
- boven de bakoven een kast met deurtjes en penkrukwervels;
- het privaat met zitting en deksel en een houten ton met deksel.

De originele ‘Vier Winden’ met rieten kappen uit april 1920
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Een laatste controle bij de hal van Willem Reijrink

De stalen Houthakker komt terug na het galvaniseren

Gevecht over Tulders
jachtrecht in 1909 beëindigd
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Jan van de Borne (rechts) met vijf jagers en drijver Theo Bosmans

H

ubertus Swagemakers, geboren te Tilburg op 12 maart 1836, was
een zeer rijke fabrikant in manufacturen. Hij kocht in 1879 voor
27.000 gulden kasteel Groenendaal. Nadat het na de dood van kolonel Majoie een jaar lang leeg had gestaan, werd de Tilburgse industrieel
tijdens een openbare verkoping eigenaar. Maar hij wilde meer! Allereerst
kocht hij twee jaar later de halve heerlijkheid van Hilvarenbeek met recht
van jacht en wildbaan van jonkvrouw Hilvardina Theodora Sloet van
Zwanenberg. De andere helft palmde hij in voor 5000 gulden en werd zodoende ‘Heer van Hilvarenbeek’. Hij besefte uiteraard dat van die oude
heerlijkheid alleen het ‘oude jachtrecht’ was overgebleven. Op zijn totale

jachtterrein van 9000 hectare duldde hij geen enkele Beekse, Diessense of
Esbeekse clandestiene jager meer. In één gebied had hij zich schromelijk
vergist: het Esbeekse Tulder. Dat was sinds 1895 in het bezit van notaris
Emile Huysmans. Hij had er zelfs een ‘jachthuisje’ op laten bouwen. In het
huisje ten zuiden daarvan liet hij zijn knecht Willemen wonen, die er een
beetje bij boerde en op ‘zijn jacht’ lette.
Swagemakers begon een reeks van processen aan te spannen: in de jaren
1892, 1894 en 1895 werd hij zelfs in het gelijk gesteld. Nieuwe eigenaar
Mieltje Huysmans liet het er echter niet bij zitten. Hij begon bewijzen te
verzamelen die moesten aantonen dat de Heerlijkheid Tulder altijd haar
jachtrecht behouden zou hebben. Op de Bossche zitting in 1909 wist de
Beekse notaris de volgende bescheiden boven water te krijgen:
1. geschiedkundige beschrijving van Hilvarenbeek (Broeders);
2. publicatie verkoping abdij van Averbode met recht van jacht;
3. een kaart behorende bij bovengenoemde publicatie;
4. verkoping Tulder door de abdij aan A. Swagemakers (1756);
5. verklaring provisor van de abdij (23 november 1762);
6. publicatie verkoop Tulderhoeve (1783);
7. schrijven van de rentmeester der Domeinen (25 juni 1792);
8. verklaring gemeente Hilvarenbeek inzake jachtrecht (1802);
9. tien akten over de jacht op Tulder tussen 1840 en 1849.
De oudste akte die Huysmans kon overleggen dateerde van 29 augustus
1315: hertog Jan van Brabant schonk het jachtrecht aan de abdij.
Pastoor Jurgens had bij zijn aantreden in Esbeek al snel in de gaten dat
hij zich afzijdig diende te houden van het Tulderse jachtrecht en zijn kruit
droog moest houden. Aanvankelijk was Adriaen Weygerde nog eigenaar
van Tulder en van hem kon de kersverse pastoor het complete jachtrecht
gratis krijgen! Maar de Bossche bisschop keurde het wijselijk af.
Op 21 mei 1909 stonden de eischer Huysmans en de gedaagde Swagemakers
recht tegenover elkaar op de Arrondissements-Rechtbank in ‘s-Hertogenbosch. De voorzitter van de rechtbank Jhr. mr. L. van Meeuwen, waarbij
de rechters Van Baar en Van Nispen toehoorden: de Heer van Hilvarenbeek
kan geen enkele aanspraak maken op het jachtrecht van het grondgebied van
de Tulderhoeve onder Esbeek. Swagemakers kreeg een straf van 10 gulden en
voelde zich in zijn eer gekrenkt. Drie maanden later stierf de ‘laatste Heer
van Hilvarenbeek’ en kon naar de eeuwige jachtvelden worden afgevoerd!
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De erfenis van Ingenegeren
op Rustoord in 1930
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p 25 april 1930 overleed de oud-commissaris Willem Pieter Inge
negeren van de N.V. Levensverzekeringmaatschappij “Utrecht” op
het vakantieverblijf Rustoord. Drie weken later maakte de Beekse
notaris Henri Victor Annette Pollen in het bijzijn van de vijf kinderen een
beschrijving van de nalatenschap. Oudste zoon Willem was directeurgeneraal van De Utrecht en woonde in De Bilt. Dochter Antoinette was
gescheiden van de arts Petrus van Leeuwen en verbleef in het sanatorium
‘den Oldenhof ’ in Gorssel. Helène woonde in Doorn in Huize ‘Berken
rode’ met haar man Arnold Nengerman, die ook directeur-generaal was
van De Utrecht. Naar hem is later ook het ‘Arnoldspark’ of arboretum in
Esbeek genoemd.
Dochter Gertrude was ongehuwd en woonde net als de jongste dochter
Maria in Brussel. Die was getrouwd met Henri Verhoeven, directeur van
De Utrecht. Helène Keuchenius, de moeder van de vijf erfgenamen, was
niet aanwezig. Zij was al jaren eerder gescheiden van Willem Ingenegeren
en woonde in Utrecht. Op 16 mei was Bekenaar Gijsbert van Mourik getuige van de beschrijving van de inboedel, samen met executeur-testamentair Nengerman en makelaar Ditvoort uit Tilburg.
De wijnkelder bevatte flessen wijn ter waarde van 200 gulden. In het kantoor lag een ‘pak boeken’. In de biljartkamer stond behalve een verzameling
boeken en een behoorlijke collectie grammofoonplaten ook een grammofoon. In de zaal hing een antieke barometer ter waarde van 60 gulden. De
klassieke staande klok was meer dan 500 gulden waard.
Het archaïsche kabinet in de slaapkamer deed 200 gulden, terwijl het nostalgische tafeltje met drie Brabantse kommen samen ruim 100 gulden
waard waren. Verder hingen er drie schilderijen, waarvan het olieverfschilderij ‘Landschap met koeien’ 1500 gulden kostte.

Ook tegenwoordig herbergt Rustoord veel ‘ kunstschatten’

De zitkamer bevatte niet minder dan tien kunstwerken met een totale
waarde van 6400 gulden. De kunstenaars waren Floris Vester, Dupont,
Daalhoff, Kropp en Isaac Israels. Verder nog: tinnen schotels, koperen
doofpot, tinnen schenkkannen, tinnen kroezen, bronzen dierenbeeldjes en
drie Delftsche tabakspotten. In het kantoor links van de voordeur bevond
zich de brandkast met onder andere de volgende inhoud:
- Nederlandsche bankbiljetten
- Belgisch papiergeld
- 30 Obligaties Nederland 1917
- Obligaties IJzeren Spoor 1926
- Obligaties Ville de Bruxelles
- Credit Foncier de France
- aandeel N.V. F. Levendig
- prismakijker in foedraal
- album met oorlogspostzegels

- Nederlandsche muntspecie
- vijf gouden tientjes
- Obligaties Bataafse Olie Mij.
- Obligaties Ville de Paris
- Obligaties Chemin de Fer
- N.V. Koloniale Waren
- Obligaties Stad Antwerpen
- browning-pistool merk F.N.
- album met Duits noodgeld

In zijn houten blokhut ‘De Merel’ telde men zes Delftsche gekleurde borden
ter waarde van 100 gulden. Boze tongen beweerden dat Ingenegeren hier
‘genegen’ zijn maîtressen ontving, waarvan Sofia er één geweest zou kunnen
zijn! Hiermee zetten we toch niet de huidige bewoner voor het blok?
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Hoeve ‘Aan de Vijf Huizen’
verpacht in 1703

R

egelmatig duikt er in het archief een nieuwe naam met betrekking tot
Esbeek op. We kennen natuurlijk reeds lang de ‘Drie Huizen’ tussen
Hilvarenbeek en De Biest. Ook op de Haghorst richting Moergestel
ligt het gehuchtje ‘Driehuizen’. In Hilvarenbeek staat op een boerderij in
de Beerten ‘de Vijf Eiken’. De Zeven Lindekens op De Biest is ook bekend.
Maar De Vijf Huysen in Esbeek was voor mij nieuw. Geraert Hendrick
Bruers was een steenrijke Esbeekse boer die in Esbeek vier boerderijen
bezat. Hij woonde zelf op de Grote Stee tegenover het huidige pakhuis.
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Zijn boerderij/herberg op Dun werd gehuurd door kastelein Schoormans.
Boerderij Hendrixen verpachtte hij om de vier jaar aan iemand anders. In
1736 was dat Anthony Marten de With en in 1741 Jan de Beer. In 1756
woonde er de weduwe Wilbort van den Broek. Zijn grote hoeve op het
Spaaneind verpachtte hij op 9 maart 1719 aan Peter van Boxtel. Die latere
hoeve van Veron werd omschreven als sijne aenstede liggende alhier tot
Esbeecq aende Vijf Huijsen, bestaende soo in huijs, schuer, hoff, saeij als weijlant. De huurder moest de huijsinge wel en behoorlijk bewoonen en de landerijen goed bemesten.
Toen Dirk van Spaendonk op 3 december 1731 was overleden, werden zijn
goederen getaxeerd: stal, schuur gelegen tot Esbeecq ter plaetse genaemt de
Vijff Huysen. Zijn aanstede was 7 loopse groot. Verdere gronden waren:
Dirke Stede, Joris Akkerke, Veldekens en de Schans.
Op 17 maart 1703 pachtte Adam de Bie op het gehucht Esbeek een boerderij met haar bijbehorende gronden. De locatie heette de Vijf Huijsen.
Voorheen was Hendrik van Zeelst pachter geweest. De termijn was zes jaar,
maar na drie jaar mocht de pacht weer ontbonden worden. De verpachter
reserveerde voor hem zelf de kamer met den hof.

Adam de Bie was boer en timmerman aan de Vijf Huijsen op het Spaaneind
en hij kocht de hoeve op 16 mei 1712. Zijn zoon Jan Adam de Bie kocht
op 8 oktober 1734 een hoeve en hij huwde Cathelijn Goudtsmits. In februari 1743 had hij samen met zijn kinderen een belasting schuld van ruim 12
gulden over het jaar 1741. Op 4 december 1750 vond de openbare verkoping plaats:
zigt
spaaij
boterstandt
ploegh
wagen
1 swarte koe
1 vers kalf
boekende stro
1 sak rogge

heyseijsie
haargetouw
koeketel
eeght
aertkar
1 roeije koe
1 rooij kalf
wortelen
1 vat leijn zaet

hakbeijl
zeeff
baktrogh
wan
osse jok
2 swarte osch
5 hoenders
spurrie
coolen

Van de oude buurt de Vijf Huijsen zijn behalve de naam ook de boerderijen
verdwenen. Ze stonden alle rondom de Clapstaard. Een dorp dat zijn verleden verkwanselt, heeft weinig toekomst. Alleen boerderij Hendrixen heeft
de tand des tijds kranig doorstaan. Hoe lang nog?

Verpachting boerderij Bruurs aende Vijf Huijsen op 9 maart 1719
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Het ‘aardgebruik’
op 1 april 1682
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Tot 1900 bezat Esbeek nog enorm veel woeste gronden

I

n de zeventiende eeuw bestond een zeer groot gedeelte van het Esbeekse
grondgebied uit woeste gronden, als gevolg van de kap van de middeleeuwse parkachtige bossen. Het waren vooral heidegronden. Die werden
vaak gemeynt, wustinen, vrunt of vroente genoemd. Nog een andere aanduiding in Esbeek was: aard. Relicten daarvan zijn nog: Mostaard, Klapstaard,
Luitaard en Krimmert. Dat zijn oude gehuchten van Esbeek waarvan de
aanwonende boeren elk hun eigen ‘aard’ hadden: hun eigen woeste gronden die men mocht gebruiken. Ze waren tot 1900 onmisbaar en van essentieel belang voor de uitgekiende agrarische bedrijfsvoering, die eeuwenlang zonder problemen gebezigd werd. Voor het gebruik van die aard,
hei maaien, bijen azen, strouwsel halen, turf steken, schapen weiden en

dakbedekking zoeken, moest elk gezin betalen. In Esbeek moet dat ijeder
int halff jaer betaelen 10 stuiver. Uit die lijst kunnen we de gezinshoofden
opmaken en een mooi overzicht krijgen van de bewoning in 1682. De in
totaal 72 Esbeekse huisgezinnen brachten samen 36 gulden op:
Hendrick Adriaen Claes
Jan Gerrit de Mesmaecker
Peter Peter Daemen
Elias Jansen
Wilbort v/d Nieuwenhuysen
Philips Hendrick de Cort
Peter Denijs Jansen
Dirrick Gerrit de Mesmaecker
Barholomeus van Hooff
Cornelis Corstiaens
Jan Adriaen Schilders
Jan Hermans
Heyliger Corsten
Joost Mercken
Jan Adriaen Claes
Grietjen Jan Coenen
Hendrik Joordens
Paulus Peter Pasmans
Cornelis Adriaen Schilders
Peter Dirrick Adriaens
Jan Erven van Loon
Pauwels Hendricx
Dielis Claes Bruirs
Hendrick Laureijs Bruirs
Jacob Jan Cornelis Adriaens
Wouter Willem Maes
Crijn Peter Smolders
Willem van Tilborgh
Claes Willem Leenderts
Jan Adam de Bije

Adriaen Hendrick Daemen
Jan Michiel Wouters
Christiaen Hendrick Bastiaens
Claes Marten Aben
Dirck Lambrecht van Tulder
Jan Hendrick Aert Bocx
Jan Peter Bruirs
Deonijs Willemen
Anthony v/d Nieuwenhuysen
Jan Adriaen Maes
Jan Henrick Timmermans
Adriaen Adriaen Gerrits
Andries Pollen
Lambrecht Jan Hessels
Gerrit Vijver Pasmans
Claes Beersmans
Adriaen Lambrechts
Mathijs van Dun op Tulder
Peter Ruth Hagelaers
Corstiaen Adriaen Gerrits
Heyliger Dirrick Princen
Laureijs Leendert Erven
Jan Jan Adrianes
Jan Adriaen Hoevenaers
Peter Jan Hessels
Leendert Erven van Loon
Mathijs Jacob van Trier
Peter Cornelis
Peter Cornelis Hermans
Peter Niclaes Noeijens

De negen bewoners van Dun moesten uiteraard ook hun aertchijns afdragen: Willem Anthonis Verspaendonck, Peter Hendricx Verbanith, Cornelis
op de Coevoirt, Gijsbrecht Jans van Dun, Peter Aertsen, Cornelis Aerts,
Andries Heesters, Adriaen Schellekens en Peter Jaspers.
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Kommies mishandeld
op de Tulderhoeve in 1840

I

n 1863 kochten de kinderen van de familie Nooyens boerderij Hendrixen
met de meeste van de daarbij behorende gronden. Toen hun ouders
Johannes Nooyens en Barbara van Laarhoven waren overleden, verdeelden de acht kinderen op 5 januari 1865 de hoeve. De drie broers Hendrik,
Willem en Gerardus kochten samen de onverdeelde hoeve. Op 19 oktober
1872 werden Willem en Gerardus eigenaar.
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Een jaar later stonden beide broers van het Spaaneind terecht omdat zij
beiden de kommiezen hadden gehinderd in hun werkzaamheden en zich
hevig verzet hadden bij hun arrestatie. Op de avond van 4 oktober 1873
hadden de gebroeders Nooyens vijf Beekse kommiezen ontmoet. De aanvankelijke woordenwisseling liep danig uit de hand. Een van de kommiezen had een schot gelost met zijn vuurwapen en daardoor was Gerard
Nooyens aan zijn hoofd gewond geraakt.
De Beekse burgemeester twijfelde of het wel een ongeluk was geweest en
schreef aan de controleur der rijksbelastingen in Tilburg: verzoek ik u de
ambtenaren Hoffman en Wemmers eene verplaatsing te bezorgen, zeer dienstig
tot voorkoming van verdere onaangenaamheden en ongelukken op het gehucht
Esbeek.
Blijkbaar waren de Esbeekse bewoners erg verbitterd op die ambtenaren:
meer nog ware dit wenschelijk omdat genoemde ambtenaren gehuwd zijn
en derhalve in het onderhoud van hun huishouden moeten voorzien. Boer
Willem Nooyens, die gehuwd was met Cornelia Bruurs, stierf in 1901.
Sommige gebieden hielden de controlerende kommiezen extra goed in de
gaten. De omgeving van de Tulderhoeve was zo’n duister oord. In de nacht
van 7 op 8 april 1840 werd daar, op speciaal verzoek van de linie-controleur volop gewaakt. Omtrent negen uur ‘s morgens dachten de kommiezen
eindelijk beet te hebben.

Een onbekende figuur bracht een ligt vos ruinpaard, zijnde een veulen naar
de Tulderhoeve. Toen die voerman de douane zag sloeg hij op de vlucht,
maar het paard kon in beslag worden genomen. Maar Johannes van
Haandel, bewoner op een van de boerderijen op Tulder, was het hier totaal
niet mee eens. Hij maakte zich van het paard meester, waarbij een van de
kommiezen werd mishandeld. Zowel paard als Van Haandel werden naar
Tilburg gebracht, waar hij verklaarde dat de ruin van hem was. Pas in augustus 1840 kwam Esbekenaar Johannes van Haandel voor het gerecht.
Het paard was inmiddels door de overheid al verkocht, maar de begeleider was nog steeds niet bekend. De rechter vond dat het bewijs van smokkelarij ontbrak en Van Haandel werd vrijgesproken. De opbrengst van het
paard bedroeg ƒ 88,- en dat was voor hem. Johannes van Haandel, de broer
van mijn bet-overgrootmoeder, was getrouwd met Petronella Weygerde.
de dochter van de eigenaar van de Tulderhoeve. Op 15 april 1863 keerden Johannes en Petronella Esbeek de rug toe en zij emigreerden naar het
Amerikaanse Wisconsin.
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Leo Adriaenssen en Jan van Helvoirt tijdens filmopnamen in 1998

De brandwacht op De Utrecht
in de zomer van 1965

D

e eerste keer dat ik aanwezig was bij een bosbrand op Landgoed
De Utrecht was eind jaren ‘60. Het landgoed beschikte in die tijd
nog over een eigen ‘platte brandweerwagen’ die toen getrokken werd
door een Landrover. In het begin was men uiteraard aangewezen op paardentractie. Op de vierwielige wagen, geschilderd in de kenmerkende kleuren rood, groen en wit van het landgoed, stonden banken waarop de blussers zaten met daaronder de nodige blusattributen. De bewuste brand was
ontstaan pal aan de oostkant van de Prins Hendriklaan even ten zuiden
van de Scheidijk.
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Gezicht vanuit de brandtoren met Rustoord op de achtergrond

In de weekenden werd een speciaal rooster gemaakt voor de brandwacht.
Behalve een echte uitvoerder was er ook een ‘Jeepwacht’. Overdag hielden
twee personen op toerbeurt de wacht boven in de uitkijk van de brandtoren. Hieronder zien we het schema van de brandwacht uit de zomer van
1965 met een groot aantal nu nog bekende Esbeekse namen.
Interessant is ook de lijst met namen van de personen welke geholpen hebben
bij het brandblusschen nabij het landgoed Thulden op zondag 9 September
1928.
Maar liefst 32 personen kwamen aanzetten om min of meer te assisteren
bij het blussen van de bosbrand. Er werd 64 gulden aan vergoeding uitgekeerd, inclusief 2 gulden aan Jules Maillé voor het geleverde bier ... om na
te blussen! Echt nablussen deden Arnoldus Bissels (4 uur), G. Beulinghs
( 5 uur), G. de Laat (8 uur) en de voorwerker Cornelis Smolders. Zelfs
de houtvester C.J. Sissingh was aanwezig, doch hij beurde niets. Degenen
die in het begin minder goed werkwillig waren kregen een gulden per uur:
Nol Bissels, Van Rijn en P. van Gerven. De anderen, de Wit, van Lier, van
Gerven, de Punder, van de Loo, Daenen, de Wit, de Kort, Schilders en van
Kessel, kregen twee gulden per uur.
Boer Staal kwam met zijn eigen paarden aandraven en streek vijf gulden
op. De gemeentewerker Heuvel uit Lage Mierde was ook aanwezig, evenals Colpard, die bedrijfsleider van de Belgische Boerenbond was. De gebroeders Sanders uit Poppel werkten met eigen paarden, terwijl Colpard de
paarden van de Boerenbond had ingespannen.
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Niet gebouwde
boerderijen bij Papschot

N

adat in 1908 de proefboerderij Julianahoeve gebouwd werd, kwam
kort daarna de bouw van kleinere boerderijen op De Utrecht op
gang. De Spiehoeve was een van de eerste. Buiten het landgoed
werden ook boerderijtjes aangekocht, zoals die van De Graaf, Broeckx,
Donkers en Bosmans. Ook de Leuter van Brouwers en de Kleine Craenmeer
van Hagen werden aan het landgoed toegevoegd. Hieronder een lijst met
hoeven die op 30 april 1927 door De Utrecht verpacht werden. Op dat
moment waren er 410 ha ingenomen door bouw- en grasland. Terwijl er
1200 ha bebost was, lag er nog 550 ha woest.
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1. Julianahoeve
2. Barak (Westveer)
3. Spiehoeve(Van Rijn)
4. Ekster (Schellekens)
5. Kromschutten
6. Lange Gracht (Marcousse)
7. Dun (Bosmans)
8. Gagelhoeve (De Punder)
9. Boschhoeve (Staal)
10. Aalsthoeve (Van Liere)
11. Biesdijk (Dane)
12. Dun (Broeckx)
13. Hoogeind (De Graaf)
14. Hoogeind (Van de Loo)
15. Leuter (Brouwers)

51.90.00 ha a ca
47.62.80
25.81.00
15.37.00
13.00.00
14.78.00
17.00.00
25.45.60
25.43.00
41.48.10
15.66.96
6.97.90
6.54.29
1.00.00
2.50.00

In dit rijtje missen we nu nog bekende boerderijen, zoals Poorthoeve,
Eussel en Nuydt. Begrijpelijk, want dit zijn drie hoeven die pas in 1939 gebouwd werden. Op 1 juli 1939 kocht men van N.V. Textielfabrieken H.
van Puijenbroek in totaal 240.61.57 ha voor de prijs van 168.000 gulden.

Alle 92 percelen waren gelegen in sektie G (Tulderhoeve). Van Eduard van
Puyenbroek werd nog 53 ha ter waarde van ƒ 32.000,- gekocht.
De twee laatst genoemde boerderijen kregen hun naam van beemden van
de oude Tulderhoeve. Onlangs maakte een mooie gekleurde kaart mij duidelijk dat er in 1939 nog meer boerderijen en woningen gepland waren.
1. de Breukel. Deze woning zou gebouwd worden in de spie voor de vernieuwde kapschuur van Maarten van Liere bij Broekeling.
2. de Zandhoef. Aan de rand van de bossen van de Poorthoef was de
Zandhoef gepland. De kapschuur kwam er wel en werden twee woningen.
3. de Mick. Naar het noorden toe even voorbij de Trambaan zou boerderij
de Mick, een hoeve met kapschuur, gebouwd worden.
4. de Hool. Deze boerderij met schuur was gepland richting het natuurgebied Papschot. Het element ‘hool’ slaat op turfwinning.
5. de Broekhoef. Op de rand van het drassige Papschot moest deze boerderij met bijbehorende graanschuur verrijzen.
6. dubbele Arbeiderswoningen. Deze twee huizen, net als die schuin tegenover de Poorthoeve aan de Tuldensedijk, zouden tussen de Mick en de
Hool verrijzen. Zullen er in de toekomst in De Utrecht wel huizen komen
en geen mooie namen?

Kaartje uit 1939 met enkele van de geplande boerderijen bij Papschot
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Nereneinde, gehucht uit
de veertiende eeuw
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Jos Geerts omstreeks 1950 met tractor en dorskast op het Nereneind

H

et veelal onbekende Nereneynde is een oud Esbeeks gehucht dat
nu halverwege in de Groenstraat ligt. Vroeger liep de Groenstraat
vanaf de Broeksie tot het Nereneinde: twee lager gelegen dorpsuitbreidingen uit de veertiende eeuw. Het zandpad vanaf de Broeksie in westelijke richting heette Akkerweg en vanaf het Nereneinde ging men in westelijke richting naar het Hoogeinde. In feite omsloten deze wegen de middeleeuwse Kleine en Grote Akker. Alle oude Esbeekse gehuchten werden ingericht aan de oevers van kleine gegraven zijriviertjes of beekjes. Dat geldt
voor Mostaard, Klapstaard, Broeksie, Nereneind, Hoogeind, Koevoirt en
Dun. Meester Lauwers verklaarde omstreeks 1950 nog de naam Esbeek

uit deze ‘S-structuur’; geheel foutief overigens! De bedoelde woonkern
Nereneinde werd ook wel Ver Esbeek of Lege Esbeek genoemd.
Andries Peters bezat op 4 november 1423 een ‘burcht’ ter plaatse Lege
Esbeeck. In 1441 woonden de kinderen van wijlen Goyard Gerits Royen te
Ver Esbeke. Op 24 maart 1531 verkocht Gerit Bartholomeus Barthelen een
erfpacht uit een stuk beemd tot Veresbeeck gelegen aen dat Nedereyndt geheyten die Elst. Jaak Geerts, die in het begin van de vorige eeuw als klein kind
met zijn familie daar neerstreek, wees mij die Elst jaren geleden in het landschap nog aan.
Wouter Henrick Reynkens verkocht in oktober 1524 een hoeve aan Claes
Otten opt Neereinde. Op 11 april 1527 verkochten Jan en Sebastiaen van
Dun, zes lopen rogge uit huis en hof te Esbeek aan het Nereynde aan
Thomas Merten Maes. In 1551 huurde Aernden Henrick Yden een huis en
hof aent Nedereynd. Een enkele keer komen we het toponiem Betteneynde
tegen. En de Lange Gracht werd soms ook Bettendyck genoemd. ‘Bet’ betekent: ver! In februari 1611 bezaten Adriaen, Claes, Jan en Michiel Pasmans
een ‘oude huysinge’ aent Nereneinde of Betteneinde op de Lange Gracht.
Jan en Michiel Adriaen Michiel Claes bezaten in 1560 een hoeve aende
Nedereyntsche Dijck te Esbeek. Op 29 april 1683 kocht Maria van de
Kieboom de ‘Luyensvoortbeemd’ int Neereyntsche Broeck.
In 1656 huurde Vijver Michiel Pasmans een grote hoeve van de rijke welvarende boer Jan Adriaensen de Gruyter. Twee van zijn dochters werden
begijn in Turnhout en de derde trouwde met een deftige Antwerpse zilversmid. Enkele gronden bij de hoeve:
- Half Elst
- Winterspoeldries
- Eveneckerswech

- Kromme Acker
- Heyntjesboicht
- weide d’Oort

- Evenacker
- Ackerdriesch
- Laerenboicht

Thielman Lemnius van Tulder, president van Hilvarenbeek van 1672 tot
1686, kocht van Gerrit Centen een boerderij aent Nedereynde, waarop hij
in 1662 een nieuw huis liet bouwen (later Geerts). Hoewel de landbouw in
een regelrechte crisis verkeerde kocht hij in 1689 weer twee boerderijen in
die buurt. In juni van dat jaar verwierf hij de boerderij van Jan Schilders
in de Groenstraat. Even later liet hij op de Lare een hoeve optimmeren. Op
dat Nereneinde stonden in de negentiende eeuw ook twee hoeven van ‘de
Armen’. Tot slot lag hier een schans, waar de bewoners van ‘Klein Esbeek’
met hun vee en spullen hun toevlucht konden zoeken in oorlogstijd.
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Familie Havermans kocht
‘den Bok’ in december 1774

J
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an Cornelis Havermans was geboortig van Alphen en getrouwd met
Margriet Adriaan Damen. Jan stamde af van een grote familie Haver
mans die van generatie op generatie pachters waren van de abdijhoeve van Tongerlo. Nu is dit Landgoed De Hoevens. Zoon Cornelis Haver
mans trouwde op 20 november 1746 met Maria Michiel van den Hout;
zij vestigden zich in Tilburg. Zij kregen drie kinderen: Willem, Michiel
en Helena. Hun oma, Margriet Adriaan Damen, was een zuster van Peter
Adriaan Damen die op het Esbeekse Dun twee boerderijen bezat: de
Koevoirthoeve en de latere Bockenreijder. Toen Peter Adriaan Damen op
14 oktober 1784 stierf en in Lage Mierde werd begraven, werd neef Willem
Havermans eigenaar van ‘den Bok’. De waarde bedroeg 400 gulden. De
belendingen waren:
oost: Jacobus van Dijk
zuid: de straat
west: kinderen Peter van de Sande noord: de stroom
Toen zijn vrouw Maria Linkels op 31 december 1791 overleed, hield hij een
publieke verkoping, waarbij werd verkocht:
- haargetouw
- ossenjukken
- boterstand
- hoogkar
- boonstaken
- ertrijsen
- kafmolen
- aardkar
- kruiwagen
- swarte grijze osch
- swarte bonte osch
- een osch kalf

Op 9 december 1797 overleed Willem zelf op ‘den Bok’. Hij was eerder opnieuw getrouwd met Elisabeth Hermans uit Dun. Weer kwam er een openbare verkoping van meubele goederen. Hierbij werd ook de kleding van
Willem te koop aangeboden:
- hoed en hemdrok
- trype camisool
- seeme broeck
- mansrok
- blauwe keel
- twee hemden
- camisool
- twee paar schoenen

Michiel Havermans, hij was op 4 april 1784 getrouwd met Elisabeth van
Besouw, werd de bezitter van de Koevoirthoeve. Op 2 januari was er weer
een grote publieke verkoping geweest.
Michiel overleed in Esbeek op 12 januari 1806 en zijn vrouw Elisabeth op
21 maart 1836. Hun zoon Cornelis trouwde met Petronella de Graaf en
kregen twee kinderen.
Het gezin van Alphenaar Cornelis Havermans boerde vanaf 13 december
1774 op ‘den Bok’. Op 21 augustus 1779 werden Cornelis en zijn zonen
Willem en Michiel flink aan de tand gevoeld. Hun dienstmeid Christina
Lucas was immers enkele dagen eerder dood gevonden in de Reusel. Zij
bleek zwanger te zijn toen zij ter visitatie in de kerktoren van Lage Mierde
werd gedragen: het lighaam een vrught ontvallen sijnde een meijsje naer gissing. Cornelis kwam een jaar later in aanraking met de justitie toen hij
spek van geslachte varkens bij ‘den Bok’ verstopt had. Zoon Willem sloeg
in 1790 Jan Haagen in herberg de Valk tot twee keer toe tegen de grond.
Op 15 september 1791 viel hij buurjongen Adriaan Rosen aan toen ze van
Beekse kermis naar huis gingen. Vader Rosen takelde hij met zijn mes flink
toe.
Op 23 februari 1786 werden de goederen van Cornelis Havermans verdeeld aan: Helena, Willem en Michiel. Twee jaar later stierf buurvrouw
Dorothea van Dijk. Zijn vader Jacobus kocht die hoeve, net ten oosten van
‘den Bok’, voor 620 gulden.

‘In den Bockenreijder’ heette in de achttiende eeuw ‘Peter Aerts Stede’
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De Utrecht kocht hoeve
de Leuter in 1919

D

e Beekse notaris Emile Huijsmans had het nog maar druk met
Landgoed De Utrecht. Vrij regelmatig mocht hij weer een akte opmaken waarin percelen grond of complete boerderijen binnen de
grenzen of aan de rand van het landgoed werden opgekocht. Op 22 november 1909 kocht het landgoed op het Hoogeind aan de Baan het boerderijtje van Hubertus Donkers, dat later door de gebroeders Van de Loo
gepacht werd. In de jaren ‘50 zou daar Hotel Restaurant Dalan verrijzen.
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Theodorus Bosmans deed zijn hoeve aan de Dunsedijk van de hand en
op 28 november 1911 werd De Utrecht eigenaar. Op 30 mei 1913 verkocht Hubertus van de Wijdeven zijn boerderij in de bocht op Dun aan het
landgoed. In hetzelfde jaar volgde op 12 september Willem Merx. Familie
Teurlings, de Diessense erfgenamen van Roosen, deden op 7 augustus 1914
hun boerderij ook in de verkoop. Gregorius Broekcx volgde in 1915 toen de
latere boerderij ‘den Bok’ aan het landgoed werd toegevoegd. De ‘Kleine
Kraanmeer’, nu boert er Maarten van Liere, werd op 17 juni 1919 door eigenaar Engelbertus Hagen verkocht. Daarna waren de gronden van boerderij De Graaf op 27 januari 1920 aan de beurt. Maar boerderij de Leuter was
toen al een jaar in bezit van Landgoed De Utrecht.
In 2012 is Gabriel Hendrikx begonnen met de totale herbouw van de voormalige witte boerderij. Boven de schuurdeur konden we voor de sloop nog
de naam LEUTER in het metselwerk ontwaren. Deze naam heeft betrekking op haar omringende gronden, zoals Leutersche Weide en Leuterbuchtje.
‘Lute’ betekent: lage drassige bodem. De boerderij die Gabriel afgebroken
heeft, werd nieuw opgebouwd in 1894. Pastoor Jurgens noteerde immers in
zijn dagboek, dat toen ‘de Leuter’ totaal afbrandde. Hij voegde er aan toe:
oorzaak onbekend en niet verzekerd. In dat jaar kocht Huijsmans de boerderij
van Rombouts op Dun. Afgebroken en het land met mast beplant.

De bouwer was wellicht Willem Brouwers, want die werd in de bewoningslijst van 1900 als eigenaar vermeld. De laatste huurder die er boerde was
Wim Gerritsen.
In 1830 boerde er (E 1589 ) Nicolaas Adriaan Princen. Hij volgde zijn oom
Cornelis Dirk Princen op. Diens vader Dirk Princen woonde er zeker sedert
1750. Enkele gronden bij de oude hoeve: Timmer, Steltacker, Cromschutten,
Winterspoel, Bernardsdrieske en Groten Hof.
Daarvoor werd de hoeve jarenlang verhuurd door respectievelijk juffrouw
Van Mierlo en juffrouw Van de Kerckhof. De oudst bekende eigenaar is
de Beekse notaris mr. Jan Rijsbosch. Jan was in 1623 in Leuven gepromoveerd. Hij had in Esbeek al eerder de nabij gelegen Craenmeer in bezit en in
Beek bezat hij de Sonne met een aantal andere woningen en brouwerijen. In
1665 was hij de meest geërfde Beekse inwoner.
Cornelis Brouwers daarentegen was blij dat De Utrecht op 12 mei 1919
liefst 9.700 gulden neertelde voor zijn boerderij met een totale oppervlakte van 8.70.40 hectare. Emilius Martinus Johannes Wilhelmus Eugenius
Huijsmans omschreef het onroerend goed als: huis, schuur, erf, tuin, boomgaard, bakhuis, bouwland, weiland, dennenbosch en heide.
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Na de brand van 1894 werd hoeve ‘ de Leuter’ opnieuw opgebouwd

Boerderij ‘De Koekoek’
heette in 1700 ‘Klein Tulder’

A
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an de oude zandweg van het Hoogeind naar de Tulderhoeve, het
eerste stukje is in 1939 verlegd in zuidelijke richting en heet nu
Torenlaan, stond in 1712 nog het boerderijtje van Peter Cornelis
Hermans. Op 16 mei van dat jaar verkochten zijn drie dochters, Cathalijn,
Clasien en Pieternel de aenstede met het huys aan Adam de Bie. Voorheen
was de hoeve in eigendom geweest van de Heer Rentmeester Slingelant.
Adam de Bie had eerder geboerd aen de Vijf Huysen op het Spaaneind.
Hij kreeg drie kinderen: Maria, Catharina en Johannes. Zij huwden respectievelijk Hendrik Hessels, Lambert Corstiaen Princen en Catharina
Goudtsmits. Jan bleef op die hoeve wonen. Op 4 december 1750 vond er
een grote openbare verkoping plaats ten behoeve van hun drie ‘onmondige
kinderen’. Vermoedelijk is de hoeve ontruimd en verlaten in verband met
‘de rode loop’. Zo overleed Willem Bogers in 1783 op Klijn Tuller, terwijl Jan en Marie Swagemakers in dat jaar op Groot Tuller krepeerden aan
dysenterie.
Waar nu boerderij ‘De Koekoek’ staat, stond in die tijd ook al een hoeve.
En dat was hoeve Kleyn Tulder bewoond door Willem van de Sanden. De
jongste dochter heette Adriana en was getrouwd met Johannes Hendrik
Hakkens. Zij kocht op 17 juni 1797 de boerderij van haar broer Jan en
zuster Paulina. Het betrof: hoeve, stal, schuur, hof en aangelag groot 15
loopse genaamd Klijn Tulder. De boerderij grensde aan Adriaen Wijgerde
met ‘t gebroekt van Groot Tulder. Hiermee werd natuurlijk Broekeling bedoeld, dat toen nog niet onder water was gezet! De uitgang -ing duidt er
overigens wel op dat er reeds een stroompje doorliep. In 1828 woonde
Johanna Hakkens met haar kinderen nog op ‘Klein Tulder’ en bij de hoeve
hoorden Leuter, Hofdries en Hongarijen. Het laatste perceel ligt nog keurig
omwald en nu bebost tegen Broekeling aan. Hendrik Hakkens bezat nog
een boerderij op het Hoogeind.

Dat was de voormalige boerderij/herberg van Beersmans, waar nu Jack
de Graaf woont. En in de latere hoeve van Schellekens op het Hoogeind
woonde Adriana Hakkens. Zij was gehuwd met Paulus Jacob Merken en
op 15 februari 1768 maakten zij hun testament op. Op 10 mei werden hun
goederen getaxeerd.
De familie Hakkens kwam oorspronkelijk uit de Paardenstraat in Hil
varenbeek, waar Henrick Lodewyck Loyen alias Hackens smid was. Zijn
zoon Willem, ook hoefsmid, was in 1650 borgemeester van Esbeek en getrouwd met Cornelia van den Nieuwenhuysen. Hun oudste zoon Cornelis,
tavernier in Beek, knoopte amoureuze betrekkingen aan met de dienstmeid Maycken Heyliger Maes. Na vrijpartijen tussen Hakkens en de jonge
Esbeekse soo int velt, op de schellicht, int hoij, in de stalle ende onder de
beesten beviel zij in september 1670 van een bastaard. Hij weigerde haar
te huwen, maar moest wel de kraamkosten vergoeden, het kind bij zich
nemen en opvoeden. Bovenstaande was de twee zusters van Hakkens zeker
niet overkomen: zij waren beiden als begijntje in Turnhout geprofest. Op
het voormalige Klein Tulder bouwde De Utrecht begin jaren twintig hoeve
De Koekoek. De huidige Torenlaan heette daar vroeger ook: Weg van Klein
Tulder naar Esbeek.
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Hoeve ‘De Koekoek’ werd gebouwd op het voormalige ‘Klein Tulder’

De pestepidemie van 1669
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In maart 2013 werd het fundament gelegd voor het Tuldermonument

P

as in het begin van 1894 ontdekte de Franse onderzoeker Yersin de
pestbacil, die daarna ook wel Yersinia pestis werd genoemd. Deze bacil
veroorzaakte een uiterst besmettelijke infectieziekte, waarvan twee
hoofdvormen kunnen worden onderscheiden: de longpest en de builenpest. Longpest wordt overgebracht van mens op mens door besmet speeksel uit de longen. Longpest is in honderd procent van de gevallen in enkele
dagen fataal. Bij de builenpest verloopt de besmetting via een vlooienbeet.
Hier was een kleine kans op overleven, maar als de lymfklieren eenmaal

uitgroeiden en etterden bezweek de patiënt meestal na zes dagen door
hevige pijnen en acute bloedvergiftiging. Andere namen voor de pest waren
ook wel: haestige sieckte, rotkortsen, roode loop of Gave Gods.
Beek kende al grote epidemieën in 1531, 1556, 1586, 1606 en 1625. Tijdens
deze laatste uitbraak werden besmette kinderen in Beek op het kerkhof in
gebouwde pesthutten in quarantaine gebracht. Om niet besmet geraakt te
worden bleef de notaris in 1606 buiten staan om de akte voor de zieke
Hestherken Otten op te maken. In 1592 sloeg de gehele bevolking van
Hulsel voor de pest op de vlucht en zocht men elders onderdak.
In 1668 werden maatregelen genomen om de pest in onze omgeving in
te dammen. Zo mocht men geen zieken in huis ontvangen en herbergen,
maar de inwoners van Esbeek en Beek mochten op de heide wel hutten
bouwen. Honden en katten moesten worden opgesloten: bij gebreecken vandien mag eenieder honden ofte catten doodschieten! Op 27 juli 1669 werd een
pestmeester aangesteld om het root melesoen te bestrijden. De Beekse chirurgijn Michiel van Campenhout werd in 1668 in Brussel aangesteld als
pestmeester. De pestmeester in Beek zelf, Jan van Campenhout die chirurgijn en herbergier in de Swaen was, bezweek in 1669 aan de pest. Hij stond
in de buurt bekend als een cloeck ende verstandich chirurgijn.
In 1625 stierf bijna iedereen op Tulder: de Tulderse Ossenaar, de knecht
Doofs Diercxsone en de meid Maecken Geerlincx crepeerden en bezweken
aan de besmettelijke ziekte. Het toenmalige recept tegen de pest had blijkbaar niet geholpen: neempt een haesnoot, daer een gat in is, ende doet die vol
quicksilver met groen oft root wasch toe. Dit kleinood moest men dan in een
doexken oft cusken genaijt aan de hals hangen.
Op 30 oktober 1669 stierf Wouter van Gestel in Westelbeers aan de
pest. De drie kinderen van Hendrik Kemps uit Hilvarenbeek, Hendrik,
Adriaentje en Maayke, werden tegelijk begin november 1669 begraven. De
spullen en kleding werden verbrand; ze hadden een huis met hofje aan de
zuidkant van de Peerde Straete. In Riel bezweek Adriaentje, dochter van Jan
Gijsbrecht van de Kerkhof, op 8 januari 1670 aan de ziekte.
Ook in Esbeek vielen verschillende slachtoffers:
- 23 mei 1669: Lysken van Hooff aan de contagieuse sieckte;
- 6 juni 1669: Hendricksken van Hooff stierf kinderloos;
- 27 juni 1669: Jan van Hooff hun broer. Het waren de kinderen van
Adriaen Jansse van Hooff. Op 20 november 1669 stierf de jongeman
Willem van Hacke. Allen woonden op het Hoogeind.
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Ir. C.J.G. Sissingh stierf
op 26 februari 1932

T
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oen op 25 mei 1899 een aanvang werd gemaakt met de ontginning van
de heide in Hooge Mierde en Esbeek en de bebossing van het grootste gedeelte ervan, verbleef Cornelius Sissingh nog in Lage Mierde. De
houtvesterswoning aan de huidige Prins Hendriklaan was immers nog niet
gebouwd. In 1900 maakte de Tilburgse architect J. van der Valk pas zijn
bouwtekening. Op 4 oktober 1902 kon hij zijn intrek nemen in het gloednieuwe pand met het mooie tegeltableau. Sissingh was houtvester van De
Utrecht en Inspecteur der Nederlandsche Heidemaatschappij. Ruim 25 jaar
zou hij in volle toewijding zich verdienstelijk maken voor de ontginning
van de toen nog alom aanwezige woeste gronden.
Na enige jaren verhuisde hij naar de nieuwe brandtoren met kantoor en
dienstwoning. Daar maakte hij ook een groot drama mee, toen zijn nog
enig kind, het driejarig dochtertje Johanna Theresia in de vijver verdronk.
Later kreeg het gezin nog een dochter Roos en een zoon Gerard.
In oktober 1911 verliet Sissingh Esbeek om in Arnhem les te gaan geven op
de bosbouwschool. Na enkele jaren koos hij toch weer voor de houtvesterij
in Esbeek. In de tussentijd had Van den Briel zijn taken hier overgenomen.
Cornelius Sissingh werd op 29 december 1876 in het Groningse Bedum
geboren. Nadat hij de H.B.S. in Groningen had doorlopen studeerde hij
bosbouw in Wageningen. Hij was een vakman op zijn gebied en dwong
veel respect af bij landbouwonderwijzers uit het gehele land die bij hem hun
licht kwamen opsteken. Studenten en professoren uit de ons omringende
landen kwamen bij hem op het landgoed veelvuldig op bezoek. Talloze excursies wist hij in Esbeek te organiseren, maar hij trok er ook veelvuldig op
uit om elders ideeën en kennis op te doen.
Toen Sissingh 25 jaar in dienst was van de Heidemij werd hem een prachtig
fotoboek aangeboden. Hierin werden bijna alle bewoners en arbeiders van
het landgoed in hun karakteristieke omgeving opgenomen.
Neliske Smolders die het via voorwerker en werkbaas tot uitvoerder bracht
heeft een groot gedeelte van zijn leven onder hem gewerkt. Kiske wist

hem raak te typeren: “Smolders, zit ze achter de broek. Er moet gewérkt worden”. Het toppunt van boomaanplant in een jaar was maar liefst
1.600.000 exemplaren. Sissingh was ook een ijverig schrijver, zowel over
de ontginning als over de excursies en allerlei experimenten met houtaanplant. Op 26 februari 1932 stierf deze vakman die met zijn rijzige gestalte
vorm gaf aan de Esbeekse vlakte van weleer. Op 1 maart werd Sissingh
plechtig bijgezet in het familiegraf te Groningen. Zijn opvolgers in Esbeek:
Wormgoor, Aarden, Van Leeuwen, Medenbach, Wolters en Breviers.
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De eerste houtvester Sissingh stierf op 55 jarige leeftijd in Esbeek

Piermans, Keuning en
Hangoor op Tulder in 1800

N

adat Godefrida Huygens, dochter van de molenaar op Rovert,
weduwe geworden was van Adriaen Weygerde van de Tulderhoeve,
trouwde zij opnieuw met Hendrik de Jong. Wel kwam er een openbare verkoping van alle roerende goederen, omdat in het eerste huwelijk
kinderen geboren waren. Dochter Petronella trouwde op 21 november 1830
in Beek met Jan van Handel, de broer van mijn bet-overgrootmoeder. Bijna
het hele gezin zou later emigreren naar het Amerikaanse Wisconsin.
Maar eerst zou op 29 december 1800 de verkoping op Tulder onder leiding
van de latere burgemeester Martinus Huysmans plaatsvinden. Esbekenaar
Paulus van Poppel werd aangewezen als ‘deelvoogd’. De betaaldag van de
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Onthulling Tuldermuurtje in juli 2013 door de archivaris van Averbode

gekochte goederen werd bamis dage 1801. Er waren opvallende spullen bij
die in andere Esbeekse huishoudens totaal niet voorkwamen. Laten we er
enkele noemen die de status van de Tulderhoeve weergeven:
- lessenaar met kistje
- rijzadel met kussen
- schilderijen
- huis horlogerie
- glaze kelk
- lessenaar
- orgeltje
- landkaart
- paviljoen met behangsel - snaphaan
Veel Esbekenaren kwamen uiteraard af op de grote verkoping:
rijzadel met korf
Jan van Laarhoven
valies
Jan van Laarhoven
osse gareel
Peter van Laarhoven
schobbeblok
Michiel van Raak
eizeren marmiet
Martinus Wouters
pers
Paulus van Poppel
spinnewiel
Hendrik Trompen
waskuyp
Wilbort Vingerhoets
ploeg met eizer beslag
Hendrik de Jong
hoge kar (drie stuks)
Hendrik de Jong
aardkar zonder beslag
Hendrik de Jong
aardkar met beslag
Hendrik Delien
blekstokken, beitels, zaag Hendrik Nooyens
scherpzaag, boor, schroef Gerrit Zebrechts
zaag, petter, deszel
Anthony Vingerhoets
De volgende dag, 30 december 1800, ging men weer verder:
vleesrieck
balans en schaal
ulster
kopere
zijg
wafelijzer
teemst
schotel
komforen
bedpan
lantaarne
kopere koeketels
braaypannen
the ketel
schaal en gewigt
boterstand
blekke dozen
melkton
kaarne
stoof
Er werden niet minder dan tien koeien verkocht; ook de vaarskalveren de
Zandloper en Betje. Behalve 42 schapen bleek de Tulderhoeve ook twee
paarden te bezitten. Tot slot werden vijf trekossen van de hand gedaan die
alle een welluidende naam hadden: den Teyger, den Pierman, de Keuning, de
Kievit en den Hangoor.
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Belijdingen van
enkele huizen rond 1750

H

et zal niemand ontgaan zijn dat er rond het jaar 2010 een ernstige
crisis ontstaan is op de huizenmarkt. Ook in Esbeek stortte de onroerend goed markt in. Eind zeventiende en begin achttiende eeuw
stond er Esbeek veel beroerder voor: toen stortten talloze woningen door
een ernstige crisis letterlijk in. In de lijst van ‘Vervallen, afgebroken en vernietigde huizen van 4 mei 1675’ zien we dat er in Esbeek op dat moment
ruim 25 woningen onbewoond waren!
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Om enkele eigenaren te noemen: Jan Hermans, Willem Hendrik Bruers,
Jan Michiel Pasmans, Jan Otten en Claes Tyckwevers. Enkele van die woningen droegen ook een naam, zoals het Schutterkens Huys en het Huys aent
Waterhecken. Het toppunt van de ellende in Esbeek en Beek lag omstreeks
1720. Niet alleen werden woningen verlaten, maar ook complete akkers.
De lijst van 12 mei 1722 biedt een troosteloze blik op het welvaren van
Esbeek. Niet minder dan 40 boeren hadden hun boerderijtjes en zelfs landerijen verlaten. Gerrit Bruers had twee woningen leeg staan en laten instorten. Bartholomeus van Hoof brandde af en liet de ruïnes liggen.
Peter Princen, Claes Crols en Cornelis Hermans bewerkten hun gronden
niet omdat ze geen vee konden bekostigen. Jan Schellekens was failliet
gegaan en liet twee boerderijen opde Lare onbeheerd achter. Heyliger en
Wouter Maas lieten beiden hun hoeve op het Spaaneind desolaat liggen.
De aloude Klapstaarthoeve was door Thomas Schilders geheel open en in
vervallen toestand achtergelaten. Toch werd het geheel in 1711 nog gekocht
door Adriaen Paulus van Roy. In 1737 was Daniel van Poppel de nieuwe eigenaar en zijn weduwe Catharina van Heesch liet de middeleeuwse hoeve
definitief in puin achter. De fundamenten en paalsporen rusten nu in de
bodem aan de oude oevers van de IJsselrijth op de westrand van de camping. Vaak werden op oude bouwplaatsen wel nieuwe hoeven opgericht.

Wanneer een boerderij verkocht werd ging er vaak eerst een belijding of
occulaire inspectie aan vooraf. Francis Schellekens had in 1751 een oude
hoeve op de Broeksie (schuin achter Jan van Geel) gekocht. Op 28 mei rapporteerden de schepenen: op de huysinghe en stal het gehele dak met kap en
hankhouten vernieuwen. Ook de solder int huys repareren. Item de weegten en
wanden rontsom repareren.
Op 26 februari 1757 werd de boerderij van Nicolaas Jan Hermans in de
Groenstraat gevisiteerd. Het dak moest geheel worden vernieuwd met kaphout. Verder: de weegten, eusen en plate repareren. Item de steylen in de stal
opwinden en de staldeuren maken. De hoeve van Peter van de Sande op
Dun, die hij op 6 september 1759 had gekocht, werd een dag later bezocht.
In de kamer van het huis kwam een nieuwe deur. Het dak boven de stal
werd geheel vernieuwd. Ook was het goed om boven de geut de wand bij de
zolder te maken. Tot slot moest de oven hersteld worden, alsmede voor de
oven in het bakhuys een schoot te maken ter voorkoming van brand.
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Belijding van soortgelijke hoeve van Francis Schellekens in mei 1751
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Brand bij Hermans op Dun
op 12 oktober 1790

I

n vroeger eeuwen werden niet alleen de bruggen, sloten en wegen geschouwd. Ook de boerenerven werden regelmatig aan een inspectie
onderworpen of die wel goed afgesloten waren. Men noemde dat banheymselen. Tot slot was de ‘brandschouw’ erg belangrijk. De Beekse vorster
David van Bossy had tijdens zijn schouw op 12 februari 1770 maar liefst
zeven Esbekenaren een behoorlijke boete gegeven. Die bestond uit het afstaan als onderpand van belangrijke ‘gereedschappen’ van de boer:
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- Mathijs van der Flaest: koeketel;
- Cornelis van Gestel: klein koeketeltje;
- Hendrik Hakkens: koeketel en vier tinnen schotels;
- Niclaes Hermans: koeketel;
- Adriaen Maes: gelapte koeketel;
- Martinus van de Broek: blanke kopere handketel. Geert Rijkers uit de
Groenstraat, nu Theo Bosmans, was zijn koeketel kwijt.
In de nacht van 14 op 15 mei 1757 ontstond er in de boerderij van Arnoldus
Delien een hevige brand. Arnoldus was in de Groenstraat geboren, als zoon
van Hendrik Delien. Later woonden er de families Bosmans en Van de
Wouw. De hoeve van Arnoldus Delien, bestaande uit huis en koestal, stond
op het Hoogeind en werd door de viemente brand totaal verwoest. De brand
was zo hevig dat hij met sijne familie nauwelijks sonder verlies van haar leven
en bij naer naakt uyt ‘t huys syn komen vlugten. Al hun kleren, de totale inboedel en vijf runderen werden door de vlammen verteerd. De hoeve werd
met hulp van derden toen weer opgebouwd. Enkele jaren geleden werd die
boerderij uit 1757 gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe woonboerderij. Op 12 oktober 1790 zat Peter Hermans in zak en as. Zijn boerderij
die aan de voet van de Dunse Bergen stond, brandde tot de grond toe af.
Hij had die gekocht op 1 juli 1761. Het betrof een huysinghe bestaende uit

Frank en Jan Schellekens bij de hoeve die in 1757 werd opgebouwd

keuken, kamer en stal. Op 14 januari 1765 was de hoeve nog getaxeerd op
400 gulden.
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Peter Hermans was inmiddels weduwnaar geworden en op 11 december
1795 verkocht hij op Dun publiek een aantal meubele goederen: aardkar,
hoogkar, scherfbak, eegt, booterstand, haargetouw, ploeg en heyseysie. Verder
nog twee swart bonte koeien, een witte koe en een witte osch.
Kort na die brand op Dun was Hilvarenbeek aan de beurt. Maar deze
brand werd een regelrechte ramp. Op 3 oktober 1792 tussen ‘s morgens
10.00 uur en ‘s middags 12.00 uur vielen er in de Paardenstaat 33 woningen, waarbij ook nog schuren en schoppen, ten prooi aan de vlammen.
Enkele familienamen:
- Johannes Vervoort
ƒ 900,- Cornelis Castele
ƒ 400,- Gerrit Antonisse
ƒ 400,- Cornelis Naaykens ƒ 1600,- Hendrik Vijgen
ƒ 200,- Peter Wijten
ƒ 1800,- Willem Pijnenburg ƒ 2000,- Jan Tasset
ƒ 1200,Francis de Langh, hij was in Beek arts tot 1846, verloor zijn huis met een
waarde van 900 gulden. De totale schade: ƒ 18.950,-. De schade aan verbrand huismeubilair bedroeg ƒ 18.327,-. In de schuur van de weduwe
Cornelis Heynsius lag het ‘tiendgraan’ van de tiende van de Vrijthof opgeslagen. Ook die 31 mud rogge ging grotendeels verloren.

Kommies dichtte over
godvruchtig Esbeek in 1918

H
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outvester Sissingh moet Pieter Boudens, kommies bij de douane
aan de Belgische grens met Poppel, goed gekend hebben. Ook de
nieuwe Esbeekse pastoor zal hem vaak geprezen hebben om zijn
lyrische uitingen. Termen als oude Roomsche zeden en den man van kloeke
daden moeten hem in hemelse sferen gebracht hebben. Deze gelegenheidsdichter heeft het toenmalige armetierige gehucht Esbeek, doch wonderschoon in onvervalste natuur, in razend tempo zien opstomen tot een
rijke trotse zelfstandige parochie met een sterk uidijend landgoed. Pieter
Boudens werd op 12 december 1858 in het Zeeuwsche Kwadendamme
geboren. Zijn vader was er klompenmaker, winkelier en herbergier. Zijn
grootouders waren echte Vlamingen en afkomstig van Moerkerke bij
Brugge. Boudens ging als kommies werken bij de douane en in 1885 werd
Esbeek zijn eerste standplaats.

Achter de tram het voormalige wachthuis voor de kommies

Esbeek
Esbeek, eens verlaten hoek
In geen Atlas, noch in boek
Hoe ‘ k mijn ogen uit mocht staren
Kon ‘ k een spoor van U ontwaren
Toen ‘ k Witkamp kreeg in handen
Wist ik waar ik zou belanden
“Esbeek, buurtschap in de hei
Achter in de Meijerij”

Esbeek, nietig klein gehucht
Waar ik slaakte menige zucht
Als ik in uw dorre heide
Met ‘n makker aan mijn zijde
In de lange winternachten
Op smokkelaars lag te wachten
Waar ‘ k moedig als een Gideon
Eens mijn ambt’naars taak begon

Esbeek, arme negerij
‘ k Vond uw onafzienbare hei
Toen ‘ k er kwam in vijf-en-tachtig
Inderdaad verrukkelijk, prachtig
Want natuur boodt er haar groen
Onvervalscht en ‘ k mocht mij laven
Aan die reine frisse bron
Toen ‘ k mijn zware taak begon

Esbeek, oord van vrede en rust
Met uw volk vol levenslust
Zwoegend in de magre heide
Maar steeds opgeruimd en blijde
Met uw sober lot tevreden
Trouw aan de Roomsche zeden
Zag ‘ k U biddend in uw kerk
Pastoor Jurgens heerlijk werk

Esbeek’s toren rank en fier
Van welks spits als een safier
Schittert ‘t overwinningsteeken
Dat heidenen deed verbleeken
En wier heldere klokketoren
Vaders, moeders, dochters, zonen
Zelfs de kleinen, jong en frisch
Roept naar Jezus liefdesdisch

Esbeek, eertijds arm gehucht
Met uw frissche heidelucht
Waar ik met forsche longen
‘t Blij Te Deum heb gezongen
En Gods heil’gen naam geprezen
Toen uw Godshuis was verrezen
Jezus die eens voor ons leedt
In uw kerk zijn intrêe deedt

Esbeek, ‘ k wijd u graag een lied
Want vergeten doe ‘ k U niet
Wat “Jurgens” U kwam schenken
‘t Lieve kerkje doet mij denken
Aan den man van kloeke daden
Die U eens kwam overladen
Met zijn gunsten, rijk en schoon
God schenke hem de gloriekroon

Esbeek, eens verlaten hoek
Noch in Atlas, noch in boek
Werd eertijds uw naam gevonden
Maar die tijd is lang verzwonden
‘t Heeft zijn kerk, zijn tram, zijn
straten
En het dorre heidezand
Schiep ze om in vruchtbaar land

Na Esbeek kwam hij via overplaatsingen in Rotterdam terecht vanwaar hij
in juli 1918 middels dit lied terugkeek op Esbeek. Een enkele strofe was ons
wel bekend, maar pas dankzij collega heemkundige Ton de Jong kwamen
de complete verzen in ons bezit, afkomstig uit het Middelburgse archief.
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Bouwen op de Loop in 1924

D
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e Esbeekse dorpsuitbreiding aan de zuidkant van begin jaren ‘70
van de vorige eeuw noemt men gewoonlijk ‘Plan De Loop’. Deze
naam is afkomstig van het aanpalende stroompje. Deze watergang
werd wellicht nieuw gegraven omstreeks de veertiende eeuw om het overtollige water uit de Aalstheide af te voeren naar het Spruitenstroompje. Een
andere toepasselijke naam is derhalve dan ook Aalstloop. De oude modderige beek, waar Esbeek zijn naam aan dankt, werd ook wel Breebeeck genoemd. Esbeek had vanuit de historie ook goed ‘Brebeek’ (vergelijkbaar
met Breda en Brepols) kunnen gaan heden. Het oude bebouwde gedeelte
naast de huidige Loop noemde men vroeger ook wel Veursesbeeck.
Het gegraven loopje, ook vaak rijt, lede, rede, run, voer en vaart genoemd,
werd tussen de Mostaard en de Broeksie in de zeventiende eeuw ook wel
Plattebeeck genoemd. ‘Plat’ betekent: vers, opnieuw aangelegd.
Pastoor Jurgens wilde in 1889 zijn nieuwe kerk ook hier, schuin tegenover
Schuttershof aan de oude Mostaard, bouwen. Zijn nieuwe pastorie zou
dan mooi een stroompje door zijn tuin krijgen. Maar het ging mooi niet
door: de Esbeekse boeren hadden al een ander stuk grond gekocht voordat hij het goed en wel in de gaten had! Later zou hij alsnog ‘een stromend
water’ in zijn achtertuin krijgen: de Zuiderbeek bij de Beekse pastorie aan
de Koestraat.
Jan Cornelis Schellekens boerde rond 1920 in de boerderij op de hoek tegenover het pakhuis; in 1800 woonde er Cornelis Jan Maas. Op 27 mei
1924 kreeg hij vergunning om op zijn perceel sectie E nummer 2477
een schuur te mogen bouwen. De omschrijving luidde: het bouwen eener
Veldschuur voor rekening van den Heer J. Schellekens-Van Laarhoven. De
schuur werd 18 meter lang en 9 meter breed. De nokhoogte bedroeg 3.50
meter en de nokhoogte 4.50 meter.
Het gebouw werd met steens muren opgetrokken; binnen werden tussenmuurtjes opgetrokken langs de dorschvloer. Het benedenpijl met miskleurd getrokken waalvorm en het bovenpeil van de voorgevel met kleurig boeregrouw

getrokken tegewerkers! De voorgevel werd als geknipt opgeleverd en het overige voegwerk werd plat bol. Het gebouw bestond uit vier gebinten met stijlen en armen in elkaar gewerkt en met gekloofde houte penne opgesloten. In
de voor- en zijgevel werden grote deuren gehangen van grenen hout. Ook
de twee raamkozijntjes in de voorgevel waren van grenen.
Op 5 juni 1930 kreeg boer Schellekens, alias ‘Kaai’ omdat hij aan de oude
kasseiweg door Esbeek woonde, een vergunning om aan de bestaande veldschuur een koestal te bouwen. Zijn adres was inmiddels D 39. Het gebouw
werd ook uit steen opgetrokken met uitsparing van de aangegeven deuren,
alles in deugdelijken specie. De gierkelder werd waterdicht gemaakt met half
steens gewelf. Tot 1970 was het terrein van de Loop als landbouwgrond in
gebruik. Enkele oude namen van de toenmalige percelen zijn van oost naar
west: Dries in de Mosterd, Martenshof, Venderik en Dries bij het Venne
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Situatie 1924 van het latere uitbreidingsplan ‘De Loop’

De armmeester
actief sinds 13 januari 1890

E

euwen geleden voelde de kerk zich verantwoordelijk voor de armenzorg. Tot 1826 heette die instelling de Tafel van de Heilige Geest.
Daarna kwam het Algemeen Armbestuur in zwang en op 28 juni
1854 werd dit een instelling van de gemeente. Dit armbestuur kreeg regelmatig giften, maar de inkomsten bestonden vooral uit de pachten uit de elf
bunder landbouwgrond en de rente over een kapitaal van 1200 gulden.
Ook arme inwoners van Esbeek kregen wekelijks het ‘armenbrood’ en
andere levensmiddelen. Verder konden de Esbeekse armen rekenen op
klompen, kleding en brandstof. Arme bejaarden, gehandicapten, zwakzinnigen en verder ook weeskinderen werden bij dorpsgenoten ondergebracht.
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Jurgens kreeg het Mannengasthuis (linksboven) in 1891 aan zijn zijde

Het armbestuur betaalde in 1885 zo’n gezin 70 gulden voor loopende personen die niet kunnen werken. Naast de gemeentelijke armenzorg kwam er
ook een Roomse Katolijken Arme van Hilvarenbeek, terwijl de dominee en de
Kerkenraad zich bekommerden om de armen onder de Beekse protestanten.
Meteen toen pastoor Jurgens door bisschop Godschalk gevraagd werd in
Esbeek een nieuwe parochie te stichten, werd hem beloofd dat hij het hoofdelijk aandeel van de Parochialen Armen van Hilvarenbeek zou beuren.
Ook het deel van de ‘verzwegen fundatie Pijnenburg’ zou hij krijgen. Op
13 januari 1890 richtte Jurgens een eigen R.K. Parochiaal Armbestuur op,
dat pas in december 1974 werd ontbonden! Jurgens was echter boos, want
het ‘arme Esbeek’ dat 20% van de bevolking uitmaakte, kreeg jaarlijks
slechts ƒ 17,50 uit de Beekse opbrengst van 1200 gulden. Van het totale inkomen van het Mannengasthuis van 500 gulden kreeg Esbeek ƒ 34,-.
Jurgens benoemde Jan Schellekens als eerste burgerlijk armmeester. Enkele
anderen die volgden waren: Antoon Wilborts, Adriaen van Rijswijk,
Adriaen van Dommelen, Gerardus Smolders, Piet van Dommelen en Jan
Smolders.
Maar vanuit Beek bleef men de arme Esbekenaren bedelen en zette men
Jan Schellekens buiten spel. Woedend eiste Jurgens dat Schellekens samen
met hem jaarlijks 200 gulden in Esbeek zou kunnen verdelen. Dat zou
maar even goed gaan!
In september 1891 kwam Toon van Hirtum in de Beekse gemeenteraad.
Hij kwam volgens Jurgens met een sluw en huichelachtig voorstel en hij
noemde hem een draai-oor van de eerste soort. Hij wilde immers de toestand van de vaste vergoeding weer afschaffen! Raadslid Souwen uit Esbeek
deelde mee dat hij de pastoor niet kon tegenwerken. Jurgens kreeg het voor
elkaar dat het Mannengasthuis jaarlijks ƒ 175,- aan Esbeek zou uitkeren.
De Beekse gemeenteraad reageerde woedend door alle hulp stop te zetten,
ook de geneeskundige ondersteuning van dokter Scheidelaar. Middels
legio brieven naar Gedeputeerde Staten bracht Jurgens het geschil in de
openbaarheid. Toen de Beekse armmeester Mallens zijn functie doorgaf
aan Thomas Verhoeven werd de kwestie op de Esbeekse pastorie opgelost:
Schellekens mocht jaarlijks ƒ 75,- uitkeren.
Op 18 april 1895 kocht het Esbeekse Armbestuur voor ƒ 250,- het huisje
van Johanna Vlijmans. In 1898 werd zij, als ziekelijke weduwe, in de kost
gesteld bij Gerardus van de Ven.
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De Spaanse griep ging
in 1918 aan Esbeek voorbij

H
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oewel de naam anders doet vermoeden, was Amerika toch de
bron van de influenza. Soldaat Albert Mitchell meldde zich op 11
maart 1918 ziek in Foirt Riley in de staat Kansas in de V.S. Op
28 mei 1918 kwam het Algemeen Handelsblad als eerste met een bericht
onder de kop ‘Een geheimzinnige ziekte’. In Spanje, dat niet in de Eerste
Wereldoorlog betrokken was, werd door mindere censuur aanvankelijk veel
meer aandacht geschonken aan de ziekte.
Terwijl bij een normale griep vooral ouderen en anderen met een lage weerstand werden getroffen, overleden vooral mensen uit de leeftijdsgroep van
20 tot 40 aan de Spaanse griep. Na de pestepidemie uit de zesde eeuw
en de Zwarte Dood van de veertiende eeuw was deze ziekte een van de
dodelijkste epidemieën. Van de Amerikaanse soldaten stierf in de Eerste
Wereldoorlog de helft aan deze besmettelijke ziekte. Natuurlijk mogen we
ook de Hong Kong griep van eind jaren ‘60 niet vergeten, evenmin als de
Aziatische griep van 1957-1958.
De eerste symptomen van de ziekte waren koorts, keelpijn, hoofdpijn,
bloedneus en spier- en gewrichtpijnen. In tweede instantie kwam er
longontsteking bij die de afloop meestal fataal maakte. In juli kwam de
Gezondheidsraad met maatregelen. Men moest zoveel mogelijk lucht en
licht in de woningen toelaten; het moest ‘er doorwaaien’, niet vegen en alles
vooral nat af doen.
De zaak werd zo ernstig dat de gemeente besloot de scholen te sluiten. Zo
lezen we in de Tilburgsche Courant van 9 november 1918: Te Esbeek en
Biest-Houtakker zijn de openbare scholen gesloten ter oorzake der heerschende
Spaansche ziekte. Op 17 november 1918 ging de geplande bestuurvergadering van de Boerenleenbank niet door, omdat er maar twee van de vijf bestuursleden aanwezig waren. De oorzaak was de heersende Spaanse griep!

De dorpen in de Kempen werden niet in gelijke mate getroffen. In Vessem
werden bijna tien gezinnen getroffen. Bladel, Reusel en Eersel verloren elk
tien tot vijftien mensen. Hoogeloon werd het hardst getroffen met 20 tot
25 slachtoffers.
In De Mierde en Hulsel sloeg het virus behoorlijk toe, met als hoogtepunt in november 1918. De meeste slachtoffers vielen in Hooge Mierde.
Eind 1918 schreef pastoor Krijns in het ‘Kerkregister van Hooge Mierde’:
omstreeks Allerheiligen brak hier de ziekte uit die van 30 oct.-21 nov. zestien menschen ten grave sleepte. In Nederland stierven in het najaar 27.000
mensen terwijl de schatting is dat er op wereldniveau 30 miljoen slachtoffers vielen. Na de wapenstilstand op 11 november is de Spaanse griep snel
vergeten. Ook de Esbeekse pastoor Priems repte in de begraafboeken met
geen woord over de ziekte. Wel kwam er een herderlijk schrijven dat kerkbezoek moest worden tegengegaan als de ziekte in huiselijke kring heerste.
In Steensel met de parochie van de H. Lucia viel geen enkel slachtoffer te
betreuren. Het is ook bekend dat in Esbeek de H. Lucia vurig werd aanbeden! Had pastoor Priems de juiste heilige in het vizier!
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Meester De Bruin sloot de Esbeekse school op 9 november 1918

Klaar voor het vertrek van firma Reijrink naar de definitieve plaats

De Houthakker kijkt uit over de middeleeuwse Clapstaart

Godes’ Akker sinds 1937
op Esbeeks grondgebied

I
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n 2009 is er een boek verschenen over alle kleine bestaande begraafplaatsen in Nederland. Deze bijdrage met aanvulling werd opgenomen in dat
boek, waarin vooral de gebouwen op de kerkhoven speciale aandacht
kregen. Hilvarenbeek is nu toe aan zijn vierde begraafplaats. Behalve in de
kerk zelf werd er aanvankelijk buiten aan de noordkant begraven. Daarna
kwam de zuidkant van de kerk aan de beurt. De huidige begraafplaats zal
binnenkort gesloten worden en een locatie voor een nieuw kerkhof is gevonden tussen Diessen en Hilvarenbeek. Ook de aanleg van het kerkhof
in Esbeek onder leiding van Jurgens in 1890 had veel voeten in de aarde
gehad.
Kort na 1800 werd de aloude begraafplaats rondom de Beekse kerk verlaten en werd er aan de Doelenstraat een nieuw kerkhof ingericht. De protestanten kregen links vóór een eigen plaats om te worden begraven. Sinds de
verovering van ’s Hertogenbosch in 1629 heeft Hilvarenbeek altijd wel protestanten binnen haar grenzen gekend, zij het aanvankelijk vooral bestuursambtenaren uit het noorden.

Dominee Posthumus legde de eerste steen op 14 augustus 1937

Toen verzekeringsmaatschappij De Utrecht grote heidegebieden ten
zuiden van Esbeek ging ontginnen tot het huidige Landgoed De Utrecht
kwamen kort na 1900 veel boeren van elders zich hier vestigen als pachtboeren. Veelal waren het protestanten uit Zeeland. Het gevolg was dat het
kerkhofgedeelte voor de hervormden snel te klein werd. Dominee N. W.
Posthumus maakte zich sterk om een eigen kerkhof te krijgen. De keuze
viel op het akkertje het Kruis van Hubertus van Dommelen te Esbeek. Het
lijkenhuisje werd in 1934 getekend door de Amsterdamse architect A. J.
Kropholler, die voorheen elders in De Utrecht ook al actief geweest was.
De geplande naam Dodenakker zou definitief gewijzigd worden in Godes’
Akker en pas in 1937 ging het Beekse gemeentebestuur overstag. In het
huisje werd een herdenkingssteen ingemetseld:
Eerste steen gelegd op
14 augustus 1937
Door den stichter van het Kerkhof
Ds. N.W. Posthumus
Ned. Hervormd Predikant
Te Hilvarenbeek
Deze dominee zou hier ook begraven worden, maar niet als eerste. Terwijl
hij op 13-2-1939 ten grave was gedragen, was Esbekenaar Willem Gerritsen
hem op 22-2-1937 al als eerste voorgegaan. Naast het graf van de stichter
ligt een vrouw die de naam ‘Hanewinckel’ draagt; een bekende dominee
familienaam! Op de rechter vrijstaande gemetselde zuil, waaraan de smeedijzeren toegangspoort scharniert, is een bordje met witte rand aangebracht:
Oorlogsgraven van het Gemenebest / Commonwealth War Graves
Op dit door vrijwilligers keurig onderhouden kerkhofje ligt de Britse soldaat Charles Simpson begraven. Hij werd op 11 oktober 1944 dodelijk geraakt toen hij zijn pantserwagen verliet en de Beekse Vrijthof overstak. Zijn
familie vond het beter dat hij een laatste rustplaats kreeg in de gemeente
alwaar hij gesneuveld was. Toch ligt er nog een slachtoffer uit de oorlog
begraven. Het is Jan van Dongen, een onderduiker die samen met Piet
Leermakers op 7 september 1944 al vluchtend door een overvalcommando
bruut werd doodgeschoten. Bovendien mogen we ook zeker het graf van de
Esbeekse/Rotterdamse kunstenaar Andreas Schotel niet vergeten. Tussen
1924 en zijn dood in 1984 maakte hij onder andere etsen van het Esbeekse
landleven.
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Het Veefonds
opgericht op 11 januari 1897

H

et Veefonds was een afdeling van de Esbeekse Boerenbond. Op 11
januari 1897 ondertekende Leonardus Jurgens het kersverse document. Hij had dit veertig artikelen tellende reglement hoogstpersoonlijk zelf samengesteld en geschreven.
Het doel van dit Veefonds was om bij verlies van rundvee elkaar tegemoet
te komen door het nemen van vleesch tegen een vast te stellen prijs of, afgekeurd
voor het gebruik, tegen een matige geldelijke bijdrage. Uiteraard kwamen
alleen de leden van de pas opgerichte Boerenbond in aanmerking.
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Piet de Bruin
Petrus Bosmans
Cornelis Brouwers
Jan van Dal
Bernard Donkers
Jocobus Eijck
Jan de Graaf
Jan van Gool
Jan Kuipers
Jan de Kort
Marinus de Kort
Cornelis Lambrechts
Jan van Linschoten
Willem Merx
Willem Nooijens
Piet van Raak
Jacobus van Raak
Cornelis van Raak
Gerard Schellekens
Jan Wijten

4
4
4
2
2
5
5
4
4
4
4
5
1
1
3
4
3
2
4
3

Gregorius Broeks
Mathieu Bruurs
Jocobus van Dommelen
Antoon van Dommelen
Jan van Dommelen
Piet Fabrie
Gerrit Fonken
Martinus Hagen
Cees de Kort
Gerrit van Korven
Frans de Laat
Jan Lambrechts
Cees van der Meijs
Cornelis Nooijens
Jan Otten
Adriaan van Rijswijk
Jan van Raak
Willem van Rooij
Jan Schilders
Frans Wilborts

4
4
6
3
3
3
2
4
5
3
4
4
4
2
5
5
4
9
4
4

Elk lid moest het aantal in te schrijven koeien opgeven. In bovenstaande lijst zien we een aantal Esbekenaren opgenomen op de drempel van de
twintigste eeuw met het aantal beesten.
Iedereen die een koe door ziekte of anderszins verloor moest zorgen dat
de koe zo veel mogelijk uitbloedde en dat de plaats waar de koe afgedaan
werd goed zuiver was. Tijdens de keuring van het dode vee moesten alle
ingewanden aanwezig zijn. Zodoende kon de oorzaak van de ziekte en de
bruikbaarheid van het vlees bepaald worden. Tot slot diende elk lid vlees af
te nemen tegen een bepaalde prijs.
De eerste zieke koe met een gewicht van 235 pond werd in de zomer
van 1897 bij Jan de Graaf geslacht. Op 9 oktober 1897 stierf bij Antoon
Wilborts een koe van 315 pond. Hoewel ze er na slachting onooglijk uit
zag, bepaalde het bestuur toch 15 cent per pond. Kalfziekte werd het meest
als doodsoorzaak opgegeven. Een enkele keer werd het vlees afgekeurd,
zoals bij Willem Nooijens op 10 augustus 1900 op de latere ‘Boerderij
Hendrixen’. Secretaris Hubertus van Dommelen noteerde tot en met 1902
maar liefst 22 gestorven koeien. Dat is vrij veel op een totaal van 187 in
heel Esbeek. Daar kun je momenteel nauwelijks een moderne stal mee
vullen!
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Bartje Souwen melkt zijn koeien op het Spaaneind achter de linde

Het ontstaan van
de Rovertsche Heide in 1903

D

e Rovertsche Heide ligt hoog ten opzichte van de omgeving. In
het zuiden is het niveau 25 meter boven N.A.P. Dit loopt af tot 19
meter in het noorden. De hoge stuifzandrug ligt op 27 meter boven
N.A.P. Juist aan de oostkant van die heide loopt een belangrijke geomorfologische breuk. Ten oosten van de breuk ligt het middenterras van de Maas
en westelijk het hoogterras van Maas en Rijn. Door ontbossingen door
de mens ontstond 1000 jaar geleden de heide en die konden de Esbeekse
boeren goed gebruiken voor hun bedrijfsvoering tot 1900.
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In 1893 ontstond in Utrecht de ‘Oranjebond van Orde’. Veel geld kwam
van de ‘Kwart-gulden Vereeniging voor Heideontginning’. Nadat in Assen
en Apeldoorn grond werd aangekocht was in 1903 de Esbeekse heide aan
de beurt. De Heidemij voerde de werkzaamheden uit en grote groepen
werkelozen met trekossen werden aan het werk gezet. In 1917 was reeds
een kwart van het immense gebied ontgonnen. In 1923 werden zowel de
Oranjebond als de Kwart-gulden Vereeniging opgeheven. Tenslotte droeg
de Heidemaatschappij de Rovertsche Heide in 1975 over aan het Brabants
Landschap. Aanvankelijk was C. Sissingh zowel houtvester op De Utrecht
als op de Oranjebond. In december 1910 maakte hij de balans op van de
jonge Esbeekse ontginning. Ten westen wordt het terrein begrensd door een
aantal particuliere eigendommen, grotendeels uit heidevelden bestaande, welke
slechts hier en daar een slecht groeiend dennenboschje dragen. Deze particuliere terreinen vormen een strook van 500 meter breedte tussen het terrein en de
Belgische grens. Sissingh bedoelde hier de historische ‘onderhoudsvakken’.
Aan de dorps- en landsgrenzen mochten plaatselijke boeren gratis stukken
grond bewerken. Zij moesten dan wel de grens, vaak een wal met gracht,
gratis onderhouden. Tussen Esbeek en Diessen/Baarschot lagen ook eeuwenlang dergelijke ‘onderhoudsvakken’.

Vanaf 1903 werd de immense Esbeekse Aalstheide ontgonnen

Over het terrein liepen talloze karsporen, waarover de boeren hun plaggenvelden bereikten. Verder lag er een fietspad over het terrein: de verbinding
van Poppel met Esbeek. Een klein gedeelte van het overtollige water werd
afgevoerd door eene waterleiding nabij het Zand. Sissingh doelde hier op de
oorsprong van de oude Mierbeek, die men IJsselrijth noemde. Het noordoostelijk gedeelte zou via een te graven sloot op de Roodloop afgewaterd
mogen worden.
Van de aangetroffen vegetatie had Sissingh daarentegen wel veel verstand:
dopheide, zonnedauw, wolfsklauw, struikheide, bentgrassen, gentiaan, orchidee, tormentillen, rendiermos, kruipwilg, vliegenvangertjes en helmplanten.
De hoofdwegen werden 10 meter breed en via zijwegen ontstonden er
vakken van 30 ha. Elk vak werd onderverdeeld in stukken van 6 ha waarin
dunningswegen werden aangelegd. Houtvester Sissingh werd bijgestaan
door een bosbaas die zijn intrek had genomen in het opnieuw opgebouwde
huisje, dat twee keer door brand verwoest was. De oorsprong van dit pand
gaat zeker terug tot de veertiende eeuw. Het werd allereerst hoeve ten Doorn
en later hoeve Gracht genoemd. Beide oude namen hebben betrekking op
de huidige Slikkenberg.
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Het ontstaan van
Landgoed De Utrecht in 1898
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p 23 december 1899 ging de gemeente Hilvarenbeek akkoord
met een verkoopprijs van ƒ 24,- per ha. De eerste koop betrof
318.03.80 ha. in Esbeek voor een bedrag van ƒ 8054,70. Alle percelen waren gelegen in sektie G. Op diezelfde dag werden de eerste percelen van particulieren aangekocht: de Vlasroot van Adriaan van Oort en de
Witrijt van Cornelis van Gestel. Vrij kort daarna werd hier de nog bestaande Gagelhoeve gebouwd. Landgoed De Utrecht probeerde zo snel mogelijk
haar gebied uit te breiden en boeren ‘binnen de grenzen’ uit te ruilen. Hele
boerderijen aan de rand met Esbeek en op Dun werden opgekocht. Meer
dan 120 akten zouden bij de notaris passeren voordat de definitieve grenzen van het landgoed gestalte kregen. Ook werden complete oude Esbeekse
landbouwenclaves aan het landgoed toegevoegd. Het buurtschap Dun met
de Koevoirt, de Hertgang en de dertiende eeuwse middeleeuwse abdij ontginning Tulder werden eigendom van Landgoed De Utrecht. Doch op 18
april 1898 was men reeds in Hooge Mierde neergestreken!
Op 25 mei 1899 werd de eerste spa in de grond gestoken. Na een zorgvuldige terreinopname had de Nederlandsche Heidemaatschappij een ontginningsplan opgemaakt. Het eerste werk bestond uit het aanleggen van
hoofdwegen en een centrale waterafvoer. Het ven het Groot Goor werd
drooggelegd en het eerste weiland werd een feit. Het graven van vaarten
en slootjes gebeurde met de schop. Aanvankelijk werkten er honderden arbeiders op het landgoed. Het eerste ploegwerk werd door ossen en paarden verricht, waarna tevens de logge stoomploegen werden ingezet. Al het
plantmateriaal werd in twee plantsoenen zelf gekweekt. Na het ploegen
bleef het terrein een poosje braak liggen. Om de bodemstructuur te verbeteren werd eerst volop lupine ingezaaid. Er werden vooral dennenbossen
aangelegd voor de produktie van mijnhout.
De steenkoolindustrie kon enorm veel stammen gebruiken die dienst deden
als stutten in de mijnen.

In 1908 werd de grote proefboerderij Julianahoeve met varkenshouderij, paardenhouderij en koestal met 60 stuks melkvee in gebruik genomen. Later werd de hoeve verpacht en werden er op het landgoed meerdere
pachtboerderijen gebouwd. Die zeventien pachtboeren, aanvankelijk vooral
Zeeuwen, bewerkten zo samen ruim 400 ha. bouw- en weiland.
In 1910 werd de Brandtoren met houtvesterswoning/kantoor in gebruik
genomen. Juist ten zuiden daarvan werd een grote fruitboomgaard aangelegd met hoogstambomen en allerlei appel- en perenstruiken. In 1939
ontwierp Petrus Hermannez Wattez op de plaats van de inmiddels gerooide boomgaard een park dat het Arboretum of het Arnoldspark zou gaan
heten. Aan de weg van Esbeek naar Lage Mierde werd allereerst in 1900
een Houtvesterswoning gebouwd. Toenmalige plannen om daar verder een
soort nederzetting te stichten met woningen voor ambachtslieden en neringdoenden, school, kerk en café zijn nooit gerealiseerd!
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In 1908 werd de proefboerderij Julianahoeve op De Utrecht gebouwd

Het verdwenen Keurboek
van Beek en Esbeek
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Het rapen van ‘schijten’ in de Flaesvennen was niet toegestaan

T

ot 1900 werd Esbeek met zijn sub-gehuchten nog omringd door immense heidevelden en woeste gronden. Het gebruiksrecht daarvan
hadden de bewoners reeds op 31 augustus 1331 op papier veilig gesteld gekregen door de hertog van Brabant. De inwoners van De Mierden
waren onze voorouders enkele dagen voor: 19 augustus 1331. Die hertog
bleef overigens wel eigenaar van die gronden. Die gemeynten, vroenten
of aarden moesten natuurlijk goed beheerd worden, Daarvoor werden gezworenen aangesteld die toezicht hielden met de regelgeving in de hand.

Volgens het recht van de schepenbank kregen de vrijheden hun keurbevoegdheid in het zogenoemde Keurboek.
Bladel kreeg zijn Keurboek op 10 juli 1598. Ravels bezat het al met 54 bepalingen vanaf 31 september 1552. Poppel en Weelde kregen dat anterieur reglement jn 1661. Zij stelden dat het die van Beek en Esbeek onder
andere verboden was: torff steken, heyde mayen, beesten ofte schapen hoeden
ofte weyden, leem ofte cleije graeven, rus ofte bleeckelinck steken ofte vervoeren.
In sommige Keurboeken werden ook regels opgenomen met betrekking tot
het houden van de wacht. Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel kregen
hun Keurboek op 16 juli 1654. Het Keurboek van Beek en Esbeek is helaas
verdwenen.
Vele waardevolle archiefstukken zijn in de loop der jaren door brandstichtingen en plunderingen verloren gegaan. De waardevolle Rooboecken,
met daarin alle percelen met hun eigenaren, namen en oppervlakten zijn
eeuwen geleden al verdwenen. Wel hebben we nog de Aenstellinghe van
Breuckmeesters dat werd aangelegd op 3 juni 1687. Een breukmeester kon
de bewoners boetes opleggen wanneer zij de gemene gronden verkeerd en
niet volgens de voorschriften gebruikten. Een ‘breuk’ betekent hier: boete.
Jacob van Kempen was de eerste bekende breukmeester.
Hij mocht iedereen een boete van 12 schellingen opleggen bij misbruijck
met ontijdich torffsteecken ofte hey maeijen. Zij die toch zand op de heide
haalden betaalden zeven stuivers. Boeren die hoornbeesten (runderen) hielden mochten zes dagen torven; anderen maar drie dagen. In ‘t Bolgoor
slechts een halve dag.
Op het slaan van groestorf, turf bestaande uit gras, mos en waterplanten in
de zomer aan de rand van uitgedroogde vennen, werd streng de hand gehouden. Dan had men nog het onderscheid tussen: putrussen, vorstrussen en
gragtrussen. Dat waren respectievelijk plaggen ten behoeve van de putwand,
de nok van het dak en de sloot- en grachtkanten.
Verder mocht men geen schijten rapen in de Flaesputten: geen mest van vee
rapen of meenemen. Ook moest men de waterlaten in de maand mei en
september schoon maken: de wijte van de Aa tot de Koeijvoort moest zeven
voeten zijn. Tot slot werd bepaald dat niemand nogh in de Goorstraat, nogh
in eenige vennen die tussen het Goor ende Flaes gelegen sijn eenige torff sal
mogen steeken, maar wel vorstrussen. Het Schutreglement, bedoeld om loslopend vee op te sluiten, werd op 5 november 1805 opnieuw samengesteld.
Dit was nodig in verband met de afsplitsing van Westelbeers uit de Vrijheid
Beek.
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Inkwartieringen
in de loop der eeuwen
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oldatenoverlast is van alle tijden. Vooral in oorlogstijd hadden de bewoners in onze streken het in de zestiende en zeventiende eeuw zwaar
te verduren. Maar ook in vredestijd wemelde het platteland van groepen militairen. Behalve van levering van paard en wagen en allerlei goederen kwamen inkwartieringen veelvuldig voor. Op 23 november 1674 werd
in het Beekse Resolutieboek genoteerd: degene die enige soldaten ofte met
dese laetste doortocht ende inlogeringen hebben gehouden kunnen dit aenbrengen opt Raethuys alhier. Die van Esbeek en Dun konden dat op woensdagmiddag tussen een en drie uur doen. Dan kon men ook hun schadeclaim
indienen. Men beurde vijftien stuivers voor een leegh peert en elf stuivers
voor een persoon zonder peert.
Hoewel het kleine Esbeek nog niet ‘op de kaart stond’ werden er in september 1683 in Esbeek en Dun bij 66 huishoudens soldaten gehuisvest. Het
waren drie regimenten cavallerije, namelijk die van Holtsappel, Loleck en
Vander Lip. Op donderdag 9 september van dat jaar kwamen ze tegen de
avond binnen gevallen.
Na bijna een week gebivakkeerd te hebben waren ze wederom gemarcheerd en opgetrocken op woensdach 15e smorgens daer aen volgende. Nicolaas
Beersmans op het Hoogeind (zie foto), Jan Michiel Wouters in Groot
Esbeek (hij woonde achter de oude lindeboom op het Spaaneind) en
Gijsbrecht Jansz. van Dun, allen herbergiers, kregen elk een kapitein in
huis.
Deze laatste, bewoner van de Tulderhoeve, had bovendien een vendrich en
negen soldaeten in de kost. Jan Laureys Woestenburch had in zijn hoeve aan
de Mostaard, later boerde er Jan Verhoeven, een vendrich met vier soldaeten
onder dak. Nicolaes Aben van het Hoogeind en Dielis Claes Bruers van het
Spaaneind kregen ieder twee luitenanten in huis.
Zes jaar later, in de nacht van 3 op 4 april 1689, streek er weer een regiment
voetvolk van den Heer Tagel neer. In 27 Esbeekse gezinnen werden militairen ondergebracht. Bij de reeds genoemde herberg op het Spaaneind van

Jan Michiel Wouters alias Princen, verbleven de kapitein en zijn vrouw. In
die tijd was de aanwezigheid van vrouwen en kinderen een normaal verschijnsel in de logge legerschare.
In 1690 klaagde de Tulderse boer Van Dun dat er op de avond van 14 januari syn gecomen ses Spaenschen ruyters. In maart 1702 was de overlast groter:
vijantlijcke plunderinghe en doortocht der Hollantsche troupen door den gehuchte van Esbeeck. Van 28 op 29 april 1735 deden 464 man, een regiment
Dragonders van Bergen op Zoom naar Maastricht, Beek en Esbeek aan.
Bij Daniel van Poppel, herbergier aan de Mostaard, het oude dorpsplein
van Esbeek, verbleven een vendrig en een lieutenant. Op Tulder nam bij
Anthony Swagemakers een van de twee captijns zijn intrek. Waar de seven
hoboïsten opgevangen werden is niet duidelijk. In 1746 ontkwamen we in
Esbeek aan een inkwartiering. Op 21 maart van dat jaar trok een compagnie bestaende uit 200 man Switsers door ons dorp, komende van Gilse en den
Rijen en marcherende naer Eersel en Steensel.
In mei van datzelfde jaar sloeg een regiment van de Brigadier Grave van
Schlippenbach gedurende ‘veertig uur’ een kampement op in de heide
tussen Esbeek en Hilvarenbeek. Hij verklaarde uit de buurt 660 rations
haver en hooij ontvangen te hebben. Later vond er nog een grote inkwartiering in Esbeek plaats tijdens de Bataafse Omwenteling van 1794-1795 toen
de Fransen hier waren. Liefst 319 personen kregen onderdak op een totaal
van 72 Esbeekse huishoudens.

Op 9 september 1683 werd hier een officier met gevolg ingekwartierd
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Inventaris hoeve
aan de Dunse Bergen in 1681
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ussen de stroom op Dun en de Dunse Bergen stond eeuwenlang een
hoeve. Notaris Huysmans was de laatste eigenaar en die liet de boerderij tot de grond toe afbranden. Nu rest nog slechts een grote bolle
akker met daarop kaarsrecht opgaande naaldbomen. Het pad tussen de
Dunsedijk en de voet van de Dunse Bergen ligt er nog wel.
Op 11 augustus 1681 werd de inventaris van de hoeve opgemaakt omdat
de bewoner Peter Hendrik Verbanith weduwnaar geworden was van
Cathalijne Pieter van de Langerijt. Zijn zwager Jan Laureijs Wustenburgh
was in juli van dat jaar ook al weduwnaar geworden van Mayken Hendrik
Verbanith. Toen werd ook op hun boerderij aan de Mostaard, later woonde
er Jan Verhoeven, een inventaris beschreven. De buren van Peter Verbanith
waren Gijsbrecht Jan van Dun en Cornelis Peter van de Coevoirt. Het
geheel was ƒ 805,- waard.

Links in het midden de hoeve met de inventaris in 1681 en 1685

- een peert
- vier leege beesten
- tien hoenderen
- moesbanck
- backtrogh
- kuypwerck
- waegen
- koeybacken
- slaeplackens

- twee ossen
- 75 schapen
- vier stocken bien
- aerdewerck
- stoelen en taeffel
- haele tangh
- hooghkarre
- branthout en turf
- peertsgetuigh

- zeven koey beesten
- twee jonge kalveren
- koperwerck
- zes tinne lepels
- twee bedden
- branteijser
- riecken, spaeijen
- vlees en spek
- ploegh en eeght

De ‘schaar’ op het land bedroeg een oppervlakte van 30 loopse. De oudst
bekende bewoner van de hoeve is zijn vader Hendrik Verbanith die rond
1630 daar vermeld wordt en dan ‘Verbavelt’ heet. Dat was een nu verdwenen gehucht in Hilvarenbeek. Boer Jan Verbanith werd opgevolgd door
Anthony Peters. Vanaf 1 juli 1761 woonde er Peter Hermans en op 12 oktober 1790 moest hij toezien hoe zijn hoeve totaal in vlammen opging.
Nadat de weduwnaar Peter Hendrik Verbanith gestorven was werd op 29
januari 1685 wederom de inventaris beschreven:
- twee tijcken bedden - twee deeckens
- blauw oorfluwijn
- drie tinne lepels
- drie koeijketels
- twee hantketels
- een sijgh schotel
- een teems
- hael en tangh
- ijsere pot
- vuurrooster
- een uynster
- capmes en bijtel
- kerffsaegh
- kist en trogh
- zes tobben
- spaeij en schoep
- drie riecken
- twee torff schuppen - twee sighten
- hoogh carre
- twee lange seysen
- carhuyff
- drie eertcarre
- een wagen
- een greel
- sael en light
strengen
- twee eeghden
- hachten
- schudde gaeffel
- hoy gaeffel
- coren gaeffel
- creuge
- ossejucken
- bussels garen
- vier veegers
- drie quartieren speck - pot met vedt
- zes vat boeckwijt
- spurriesaet
- vijf vat lijnsaet
- cooren in de tast
- heytorf in de schop - mutsert hout
Behalve de veestapel, die vrijwel gelijk was aan die in 1681, werden zijn
kleren ook verkocht. Een paar schoenen en twee paar gebreide kousen.
Daarnaast een zwart laeckens wambuys, een collourde innosent en een zwar
te laeckense innosent met broek. Zijn tweede vrouw was Maria Lambregts
Verhagen.
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Vervallen huizen
tussen 1729 en 1766
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In de jaren zeventig werd boerderij De Laat gesloopt

I

n vroeger eeuwen kwam het vaak voor dat woningen en boerderijen vervielen en totaal onbeheerd achterbleven. De plunderingen van omstreeks
1580 gaven ons dorp een desolaat uiterlijk. Die van de Fransen uit vergelding in 1702 deden daar niet voor onder. Ook de grote dorpsbrand in Beek
van 1694 bood de Gelderstraat en de zuidkant van de huidige Vrijthof een
troosteloze aanblik. Bovendien duurde het vele jaren voordat de verwoestende sporen van de latere dorpsbrand in 1792 in de Paardenstraat werden
uitgewist.

Uit een lijst van 28 juni 1679 blijkt dat er negen huizen in Esbeek waren
vervallen, afgebroocken ende vernietight. Eigenaren waren: Elyas Jans de
Wijs op de Broeksie, Jan Peter Bruers, Peter Hendrick Vrancken op het
Hoogeind, Adriaen Corsten, Wouter Maes, Claes Leenderts op het
Spaaneind, Heyliger Princen en Peter Bernarts. De Clapstert van Thomas
Schilders op het Spaaneind was evenals haar landerijen geheel vervallen.
De lijst van 7 juli 1691 voegde er nog vijf boerderijen aan toe in Esbeek:
Willem van Spaendonck, Dirck Princen, Peter Bruurs en Peter van
Spreuwel. De Hertganghoeve van Willem van Laerhoven was onbewoond
en werd desolaat achter gelaten.
Onlangs vond ik een Memorie weegens huijsen, die zedert den jaare 1729 sijn
weggeraakt tot 1766. Op de Biest waren de boerderijen van Cornelis Wijten
en Adriaan Damen ingestort, maar er waren er toch weer drie opgetimmert.
In Esbeek waren er twee hoeven afgebrand. Die van Hendrik Delien op
het Hoogeind en die van Claes Damen. Het huis van Peter de Bie was
totaal verloren gegaan. Adriaan van Tulder bouwde zijn woning ook niet
meer op. De boerderij van Gerrit Rijkers op de Langegraaft werd niet meer
herbouwd. Tot slot kocht de ‘Armen van Hilvarenbeek’ de desolate hoeve
van Peter Luijkx op het Hoogeind op. In Beek waren in het gehucht de
Vrijtheijt dertien woningen vervallen.
Hieronder waren de huizen van Adriaan Smolders, Cornelis van Hooff,
van Lambert Volders aende Beerte, van Nicolaas van Bossy aende Velthoven
en het huis genaamd den Hulsbosch van Jan Goossens. Ook het huisje van
Peter van Maerlant, staande opt kerckhoff, was compleet afgebrand.
Op de Varkensmarkt was het huis op de Kantereij weg en stond het huis van
juffrouw Rijken leeg en onbeheerd, terwijl de woning van Pieter Smilten in
de Koestraat vervallen was. Ook de woning van Peter Woestenborg werd
niet meer opgebouwd. In de Gelderstraat stond het onbewoonde huis van
Sebregt Oprins. Vervallen huizen werden verder gerapporteerd aent Leeg
Spul, aende Beerte en aent Slibbroek. De boerderij van Jan Vriens aende
Driehuys werd niet meer opgeknapt. In de Westerwijk waren niet minder
dan zeven huizen, waaronder dat van Cornelis de Cort en dat van Marten
van Outheusden op den Bunt, vervallen en onbewoonbaar.
Het belangrijkste gebouw uit heel Beek dat ten onder ging was den
Nijpelaar van secretaris Van Andel. Het was geheel omgracht en daarnaast
lag de Decanije. Spelers van Tuldania hebben nog jaren lang op die plaats
tegen Hilvaria gevoetbald.
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De legende van St. Lucia
en de Groenstraat
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n de tijd van pastoor Jurgens werd 13 december hier nog als een zondag
gevierd: feest van St. Lucia. In 1889 schreef hij in zijn ‘Parochieboek’: de
legende is, dat alhier in de zoogenaamde Groenstraat zoo hevig (in vroegere
jaren) het Roodvonk geheerst heeft, dat de menschen als van gebrek stierven:
niemand zou het gewaagd hebben de lijdenden te bezoeken, te helpen, zoodat
de straat met gras begroeide ... vandaar de Groenstraat.
Daar die verering in de Beekse kerk al een aloud gebruik was en omdat de
Esbekenaren uit gewoonte de Lucia-mis in Beek wilden bijwonen, droeg
Jurgens in Esbeek al om 6.30 uur de mis op. ‘s Middags was er na het Lof
tijd voor een Rozenhoedje met het lied van de H. Lucia. Daarna zou hij
ook uitleg geven over die heilige. Dat had hij beter niet kunnen doen, want
nu zijn er nog steeds goedgelovige Esbeekse boeren in de Groenstraat die
dat via mondelinge overlevering voor zoete koek aannemen! Het element
‘groen’ in Groenstraat betekent: aangewassen gronden tussen de beek en de
hoge akkers.
In 1736 sloeg het noodlot keihard toe in Esbeek. Begin oktober berichtten
enkele inwoners van Esbeek dat aldaer seekere besmettelijke siekte, welke in
den rooden loop bestaat, regeert. De ziekte was hier reeds tot in verscheidene
woningen doorgebroocken en had al veel dodelijke slachtoffers geëist. Men
vernam dat een zekere meester chirurgijn Willem Versteeg uit Werkendam
redding kon brengen. Hij werd ontboden en op 8 oktober arriveerde hij in
Beek. Op 9 oktober bezocht hij Esbeek en meteen had hij zijn plan klaar:
smorgens een remedie met twee keer een romer wijn en smiddags kalfsbouillon.
Slachter Adriaan Rombouts leverde een geslacht kalf en een schaap.
Daniel van Poppel, hij woonde in de herberg aan de Mostaard, moest
vant selve vlees eene behoorlijke soepe kooken en prepareeren. Cornelis van de
Gouw werd aangenomen om de Esbeekse zieken op te passen.

Hij moest hen ook het vereiste recept aanbieden, waarvoor hij elf stuivers
beurde. Bovendien kreeg hij drie gulden vanwege het feit dat hij twee keer
naar Werkendam was gereisd: een keer om mr. Versteeg te spreken en een
keer om medicijnen te kopen.
Op 11 oktober beval de Beekse Drost om het recept van doctor Bols te
Turnhout op te halen. Het waren zes porties om door de sieke tot stuytinge
van hare qualen te worden ingenomen. Meester Willem Versteeg kwam met
een rekening van ruim 51 gulden aanzetten. Vanwege ‘verteringen’ wilde
men slechts 30 gulden betalen. Uiteindelijk moest Anthony Swagemakers
van de Tulderhoeve 40 gulden in gereetheyt houden. Dokter Roeykens uit
Oirschot, die Esbeek meerdere malen bezocht, declareerde nog ruim 10
gulden. Bijna twintig jaar eerder, het Esbeekse rampjaar 1719, vielen er in
ons dorp 63 doden. Zij bezweken allen aan de rotkoorts: van pestbuilen tot
bloedzweren. Directe omgang met de zieken was verboden! St. Lucia is patroonheilige van de blinden en de opticiens. Zou Jurgens zijn ‘lofwaardige’ onderdanen uit de Groenstraat ook verteld hebben, dat prostituees haar
vurig aanbaden?
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Luchtfoto van ‘ den Bram’ in de Groenstraat

Verpachtingen
van hoeven rond 1690

I

n Esbeek kennen we momenteel vooral alleen op Landgoed De Utrecht
pachtboerderijen. In de zeventiende eeuw was het pachten van een boerderij heel gewoon. Het gezin bleef meestal een periode van zes jaar zitten
en vertrok dan vaak naar een ander bedrijf om aldaar haar geluk te beproeven. De verplichte pachtovereenkomsten werden bijna altijd opgemaakt
voor de Beekse schepenen.
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Op 27 december 1692 hadden Bastiaen Willem Peters van de Berghe
en zijn zuster Marijke een hoeve in eigendom aent Spaendonks Eynde in
Esbeek. Nadat Peter Jan Hessels de hoeve zes jaar had gepacht kwam nu
Laureys Leenders van Loon zijn geluk beproeven. De pacht bedroeg jaarlijks 7 gulden en 10 stuivers. Bovendien moest hij 10 loopse rogge wel bereyt
met vlegel en wanne afdragen. Hij mocht bij het verlaten van de boerderij
geen vetticheyt, aerde off meste afvoeren. Alleen kon hij drie karren rouw
mest meenemen. Zijn zoon Jan kwam behoorlijk met de justitie in aanraking. Op 17 juli 1713 sloeg hij zijn neef na het losschieten van de bruid in
de herberg van ‘Boerderij Hendrixen’ morsdood.
Op 25 maart 1693 huurde Mathijs Jan Maes, zijn nakomelingen zouden
Van Roovert gaan heten, een boerderij aan de Esbeekse Mostert. Hij betaalde voor deze hoeve van 50 loopse jaarlijks 12 gulden en 8 vat rogge. Elk
jaar diende hij 100 steen recht stro te leveren om het dak van het huis te
repareren. De dakdekker moest hij in de kost nemen en de deckbanden en
leeghroeyen mocht hij op de hoeve halen. Uit de heggen mocht hij echter
geen geriefhout kappen: geen houtwas kwetsen met eenighe scherpe instrumenten! Verder diende de pachter alle ‘waterlaten, wegen en stegen’ goed te
onderhouden.
Op 25 juli 1695 verpachtten de ‘momboir’ Merten van Aelst en de ‘toeziender’ Adriaen Pluym ten behoeve van de kleine kinderen van Jan Brocx een
hoeve te Esbeek.

De boerderij bestond uit huis, schuur, schop en gronden en was gelegen
aende Esbeekse Broexie. Na drie jaar ‘berouw’ mocht men de verpachting
ontbinden. De pachter Leendert Dirks van Loon betaalde 30 gulden en
een mudde rogge. Het land moest het eerste en het laatste jaar goed bemest
worden. Hij mocht wel de hoolen en kanten uitvegen.
Op 18 september 1696 werd Jan Wouter Goirle de pachter van een hoeve
aan de voet van de Dunse Bergen. Hij deed dat namens zijn onmondige schoonzoon Daniel Jacobs van Poppel. Het kind van Peter Hendrik
Verbanith was de rechtmatige verpachter.
Jan Jan Verhoeven verhuurde zijn hoeve op 16 december 1698 aan Cornelis
Schilders. De pachtprijs bedroeg slechts 5 gulden en een mud coorn maete
van ‘s Hertogenbosch. Schilders moest een nieuwe deur maken en boven
de keuken diende hij een nieuwe zolder te leggen. Bovendien werden de
wanden gevit en geleymt. Cornelis was de jongste zoon van Adriaen Schilders
en was getrouwd met Engel Wouters alias Princen. Het was niet veel
met het geboer van Schilders. Voorheen had hij al twee jaar op Boerderij
Hendrixen gezeten en in 1685 moest hij van een andere hoeve vertrekken
omdat zijn achterstalligheid in de belasting te hoog was opgelopen.
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Elk jaar werd het dak van de hoeve opgelapt met 100 steen recht stro

Een uitstapje naar
De Utrecht in december 2013

E

rg bekend is de grote excursie op Landgoed De Utrecht die plaatsvond op 9 september 1911. Een prachtige sliert van zwarte rijtuigjes
vervoerde talloze prominenten uit de ‘ontginningswereld’ van de ene
nieuwe beplanting naar de andere. De deelnemende groep aan de excursie
een jaar later in 1912 bestond uitsluitend uit vertegenwoordigers van het
verzekeringswezen.
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Op 6 september werd in Amsterdam het VII Internationaal Congres voor
Verzekeringswetenschap gehouden. Een van de dagen werd ingevuld door
een grote excursie naar Landgoed De Utrecht te Esbeek. Een extra trein
vertrok om 8.05 uur vanaf het Weesperpoortstation met ongeveer honderd
congresgangers met hun echtgenoten. Hoewel er ook excursies waren naar
het Gooi, Leiden, Rotterdam, Noordwijk en Dordrecht, prefereerden de
meesten toch om nu Esbeek te willen gaan bezoeken!
Even na tien uur reed men Tilburg binnen, waarna een keurig versierde
tram met het enthousiaste gezelschap naar Esbeek stoomde. De weg daarheen leverde niet veel natuurschoon op, schreef de Tilburgse Courant de volgende dag. Zoo kwam men omtrent half twaalf te Esbeek, een gehucht onder
den rook van Hilvarenbeek. Daar wachtte een nieuwe verrassing, want het
‘Zesde’ uit Breda blies een welkomstlied toen men de tram uiteindelijk uitstapte. Op een zijweg, taai en drassig door de onophoudende regenval, stond
een groot aantal overdekte Brabantse karretjes gereed, die de bezoekers in
korte tijd naar de Houtvesterij brachten.
Hiermee wordt de huidige brandtoren bedoeld, waar Sissingh ook zijn kantoor hield als houtvester later ook wel rentmeester geheten. Het oudere
pand op de hoek van de Prins Hendriklaan werd in die tijd overigens nog
Voorwerkerswoning genoemd. En zo was de grote groep aangekomen op het
landgoed tussen de brandtoren en de vijver.

Allereerst bezocht men de juist gebouwde Julianahoeve met de keurige melkstallen en de geweldige fokstier. De dames hadden kennelijk meer oog voor
de heerlijke aardbeien in de vruchtbare kleurrijke moestuin. Tot slot bezichtigde men gezamenlijk de grote boomgaard met haar weelderige appel- en
perenbomen.
Dan schaarde men zich aan een tweetal tafels die rijk versierd klaar stonden
in een tent bij de Houtvesterij met aan het hoofd de heren Neggerman en
Ingenegeren. Dr. Kapteijns, wiskundig adviseur van verschillende levensverzekeringen, roemde het werk van de ontginners in Esbeek: ge hebt een
stout stuk gedaan, het was een brutaal stuk zelfs, in deze onderneming geld te
steken, maar de resultaten zullen schitterend zijn!
Op maandag 2 december 2013 kreeg het landgoed wederom bezoek van
een groep notabelen. Dit keer waren het onder andere de afgevaardigden
van de Beekse politiek en de heemkunde, waarvan de rentmeester onlangs
wijselijk lid is geworden, die het landgoed doorkruisten. Inzet was de besluitvorming van het gewijzigde en afgeslankte Integratieplan. Men keek
naar monumenten, nieuwe burgerhuizen, boerderijen, natuurontwikkeling
en grote aardappelvelden. Zal de huidige wethouder ook slechts oog voor
het laatste gehad hebben? Beek en Esbeek ... let op uw cultuur!

De fokstier op de Julianahoeve in het najaar van 1912
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Dun: van bos naar heide en weer naar bos!
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Het 'behouden houten huis' de Merel uit 1919 van directeur Ingenegeren

